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3NA DOBRY POCZĄTEK

P
owiat poznañski od lat stawia na sport i robi to
konsekwentnie. Najlepsi zawodnicy m³odego pokolenia,
trenerzy oraz dru¿yny m³odzie¿owe ka¿dego roku mog¹
ubiegaæ siê o nagrody czy stypendia. Lista tych, którzy

takie wyró¿nienia otrzymali, jest d³uga i nie brakuje na niej
nazwisk doskonale znanych kibicom. � Jeste�my dumni
z naszych sportowców i cieszymy siê, ¿e nasi laureaci
w nastêpnych latach reprezentuj¹ bia³o-czerwone barwy na
najwiêkszych imprezach na �wiecie, z igrzyskami olimpijskimi
w³¹cznie. Przyznaj¹c im nagrody, doceniamy to, co robi¹ dla
promowania powiatu � podkre�la Jan Grabkowski, starosta
poznañski.

A robi¹ naprawdê sporo, bo sport to dziedzina ¿ycia, która
jest bliska niemal wszystkim i wzbudza ogromne, pozytywne
emocje. Bliska i wa¿na, gdy¿ uczy du¿o wiêcej ni¿ tylko
umiejêtno�ci techniczno-taktycznych. Uczy przede wszystkim
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prze³amywania s³abo�ci,
cierpliwo�ci oraz wytrwa³o�ci w d¹¿eniu do celu. A to bardzo
przydaje siê w codziennym ¿yciu� Sport, przynajmniej ten
amatorski, to tak¿e zdrowie. I nale¿y siê tylko cieszyæ, ¿e coraz
wiêcej osób stara siê spêdzaæ wolny czas aktywnie. Wielu m³odych
ludzi marzy te¿ o sukcesach. I to w³a�nie o nich tutaj piszemy.

Przedstawiamy tych, którzy maj¹ ju¿ na swoim koncie
mniejsze lub wiêksze osi¹gniêcia i s¹ na najlepszej drodze, aby te
swoje marzenia zrealizowaæ. Prezentujemy te¿ wybrane kluby ze
wszystkich siedemnastu gmin powiatu poznañskiego, piszemy
o najwa¿niejszych wydarzeniach, triumfach i niespodziankach.
Oczywi�cie jest to wybór subiektywny, bo w tego typu
wydawnictwie nie sposób zmie�ciæ informacji o wszystkich, którzy
na to zas³uguj¹. W publikacji skupili�my siê przede wszystkim na
tym, co dzia³o siê w powiatowym sporcie w 2021 roku. A dzia³o siê
naprawdê sporo� 
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Na pocz¹tku sierpnia 2021 roku ca³e
Kozieg³owy w gminie Czerwonak, tak
jak i zreszt¹ wszyscy kibice w Polsce,

trzymali kciuki za Tadeusza Michalika. Za-
wodnik Klubu Sportowego Sobieski Poznañ
nie zawiód³ i podczas igrzysk olimpijskich
w Tokio zdoby³ br¹zowy medal w zapasach
w stylu klasycznym. Mieszkaniec powiatu
poznañskiego w walce o miejsce na najni¿szym
stopniu podium w kategorii wagowej do 97
kilogramów bez najmniejszych problemów
pokona³ Wêgra Alexa Gergo Szoke. � Zasko-
czy³em go swoj¹ taktyk¹ walki w parterze
� stwierdzi³ zawodnik zaraz po zej�ciu z maty. 

Dla Tadeusza Michalika miniony rok by³
zreszt¹ wyj¹tkowy pod ka¿dym wzglêdem, bo
zaraz po powrocie z Japonii zmieni³ stan cy-
wilny. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e zdobywaj¹c medal
w Tokio zapa�nik Sobieskiego poszed³ w �lady
swojej starszej siostry Moniki, która tak¿e
mo¿e siê pochwaliæ br¹zowym kr¹¿kiem
olimpijskim, zdobytym w 2016 roku w Rio de
Janeiro. � Zapasy to nasz rodzinny sport. Na
pierwszy trening zaprowadzi³ mnie starszy
brat Pawe³ � wspomina mieszkaniec Kozie-
g³ów, który w 2021 roku zaj¹³ 10. miejsce
w Plebiscycie Przegl¹du Sportowego na Naj-
lepszych Sportowców Polski.  

� Pochodzê z niewielkiej miejscowo�ci
w województwie lubuskim. Jasieniec to wie�,
gdzie do tej pory nie ma nawet asfaltu. Blisko
jest natomiast nieco wiêkszy Trzciel, gdzie
mo¿na by³o trenowaæ pi³kê no¿n¹ lub zapasy.

W pi³kê no¿n¹ grali starsi koledzy. Dla nich
to by³a forma spêdzenia wolnego czasu,
rekreacja, a nie powa¿ny sport. A ja chcia³em
w³a�nie czego� powa¿niejszego. Dlatego
trafi³em do zapasów. Innej mo¿liwo�ci prak-
tycznie nie by³o. Dzisiaj mogê powiedzieæ,
¿e na ca³e szczê�cie � wspomina sportowiec,
który ju¿ od kilku lat jest mieszkañcem po-
wiatu poznañskiego.

� Sta³o siê to po tym, jak zosta³em za-
wodnikiem Sobieskiego Poznañ. Pamiêtam,
¿e klub wynajmowa³ mi wtedy pokój w hotelu.
W pewnym momencie zaczê³o to mi jednak
nieco doskwieraæ. Razem z moj¹ obecn¹ ¿on¹,
jej siostr¹ oraz koleg¹ wynajêli�my wiêc
mieszkanie na osiedlu Le�nym w Kozieg³owach.
A, ¿e dobrze siê tam czu³em, to trzy lata temu

T A D E U S Z  M I C H A L I K  W  K O Z I E GŁO W A C H  
Z A P UŚC IŁ  K O R Z E N I E
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postanowi³em kupiæ mieszkanie na Karolinie.
W sumie w Kozieg³owach jestem ju¿ od siedmiu
lat.  Sporo czasu� Mo¿na powiedzieæ, ¿e za-
pu�ci³em tam swoje korzenie. Lubiê to miejsce.
Ceniê sobie spokój i porz¹dek oraz to, ¿e
mam blisko las � mówi Tadeusz Michalik. 

W Kozieg³owach zapa�nik jest zreszt¹
bardzo popularny. Po jego powrocie z Tokio
zgotowano mu wspania³e przyjêcie, pó�niej
te¿ chêtnie spotyka³ siê z kibicami podczas
ró¿nego rodzaju okazji. � Dosyæ czêsto siê
zdarza, ¿e ludzie mnie rozpoznaj¹, nawet je-
�li nie jestem ubrany w strój sportowy.
U�miechaj¹ siê wtedy, czasami gratuluj¹. To
mi³e � przyznaje zawodnik, który powoli my�li
ju¿ o kolejnych igrzyskach, które w 2024 roku
odbêd¹ siê w Pary¿u. � Ju¿ przed wyjazdem do
Tokio mówi³em, ¿e chcê te¿ wystartowaæ

w stolicy Francji. Oczywi�cie, ¿eby tam wy-
st¹piæ muszê wywalczyæ kwalifikacjê, a to nie
jest prosta sprawa. Nikt za darmo mnie tam
nie wy�le � zapewnia.

Tadeusz Michalik mimo wielu sukcesów
na koncie, nie czuje siê zreszt¹ sportowcem
spe³nionym. � Mam jeszcze sporo do zrobienia
w zapasach. Staram siê jednak nie narzucaæ
na siebie zbêdnej presji, choæ ona zawsze
w sporcie jest obecna � uwa¿a zawodnik,
który wolny czas najchêtniej spêdza w towa-
rzystwie ¿ony. � Zazwyczaj jest to aktywny
wypoczynek. Je�dzimy rowerami, chodzimy
na spacery. Czêsto te¿ odwiedzamy moje ro-
dzinne strony. Poza tym jestem maniakiem
telewizyjnym. Chêtnie obejrzê zarówno
komediê, jak sensacjê � koñczy br¹zowy
medalista olimpijski.
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A kademia Bilardowa Rokietnica,
zdobywaj¹c w 2021 roku dru¿ynowe
mistrzostwo Polski, dokona³a czego�

wyj¹tkowego. � Nikt na nas nie stawia³, a my
pokazali�my, ¿e w sporcie nie ma rzeczy nie-
mo¿liwych � mówi Rados³aw Babica, szef
i niekwestionowany lider Akademii.

� Przed rozpoczêciem sezonu ligowego
przygotowywano materia³y telewizyjne
o ka¿dej z dru¿yn. Zapytano nas wówczas,
w co w tym roku celujemy? Odpowiedzia³em
wówczas, ¿e naszym celem bêdzie miejsce
w strefie medalowej, co wywo³a³o spore
zdziwienie, bo byli�my wtedy postrzegani jako
ekipa, która bêdzie broniæ siê przed spad-
kiem. My jednak wiedzieli�my, ¿e staæ nas na
wiele. Pokaza³ to ju¿ poprzedni sezon, gdy
bêd¹c beniaminkiem, po �wietnej drugiej
czê�ci sezonu, tak naprawdê zabrak³o nam
tylko jednej wygranej partii, by walczyæ

o najwy¿sze lokaty. To nas tylko utwierdzi³o
w tym, ¿e mo¿emy byæ gro�ni dla najlepszych
� przekonuje Rados³aw Babica.

W fina³owej potyczce z faworyzowanym
Nosanem Kielce to w³a�nie on wbi³ ostatni¹
bilê. On te¿ jest najbardziej do�wiadczonym
i zdecydowanie najbardziej utytu³owanym
zawodnikiem prowadzonej przez siebie Aka-
demii.  � Mamy m³od¹ dru¿ynê, praktycznie
wszyscy zawodnicy poza mn¹ s¹ dopiero na
dorobku, ale razem tworzymy wspania³y zespó³.
Do tego, z ka¿dym kolejnym meczem nabie-
rali�my pewno�ci siebie. Nasze apetyty ros³y
w miarê jedzenia. Uwa¿am, ¿e odpowiednie
nastawienie i przygotowanie mentalne by³o
kluczowe w walce o z³oto � dodaje szef Akade-
mii, która w finale mog³a liczyæ na ogromne
wsparcie swoich kibiców z Rokietnicy. 

� Oklaskiwali ka¿d¹ wygran¹ partiê,
a nawet udane zagranie. To nas z pewno�ci¹

R O K I E T N I C A  B I L A R D O WĄ  S T O L I CĄ  P O L S K I

Złota drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica
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nios³o. Czuli�my siê, jakby�my grali u siebie,
a nie w Kielcach � wspomina Arkadiusz
Brzêkowski. Oprócz niego oraz wspomnianego
ju¿ Rados³awa Babicy, o z³oto walczyli jeszcze
Micha³ Potysz, Cezary Jarosz i Adam Stankie-
wicz. Ten ostatni na jedn¹ z sesji ligowych
pojecha³ wprost z �egzaminu maturalnego.
� I to dos³ownie. W po³udnie zabrali�my go
spod szko³y, a cztery godziny pó�niej grali�my
ju¿ mecz w Kielcach. Takich niesamowitych
historii wokó³ tego naszego mistrzostwa by³o
znacznie wiêcej. Móg³by z tego powstaæ napraw-
dê niez³y film � �mieje siê Rados³aw Babica.

Zdobycie z³ota ca³kowicie zmieni³o po-
zycjê klubu z Rokietnicy. � Trzy lata temu,
rzutem na ta�mê awansowali�my do turnieju
fina³owego II Polskiej Ligi Bilardowej, bêd¹cej
de facto trzecim poziomem rozgrywkowym
w Polsce. Teraz jeste�my mistrzami. To poka-
zuje, jak¹ drogê pokonali�my w tak krótkim
czasie. Wiadomo jednak, ¿e zdobyæ tytu³ jest
³atwiej ni¿ go obroniæ. To bêdzie bardzo
trudne, ale my ju¿ pokazali�my, ¿e nie ma dla
nas rzeczy niemo¿liwych. £atwo tego tytu³u nie
oddamy... Tym bardziej, ¿e po zdobyciu z³ota
wokó³ naszego, jakby nie by³o ma³ego klubu,
stworzy³a siê wyj¹tkowo pozytywna energia
� mówi szef Akademii. 

Ta energia z kolei powoduje, ¿e chêtnych
do gry nie brakuje. Akademia ma obecnie trzy
dru¿yny na ró¿nych poziomach ligowych
w Polsce. Wielu gra te¿ amatorsko. � W pro-
wadzonej przez nas ju¿ od 18 lat Rokietnickiej
Lidze Bilardowej wystêpuje obecnie 47 graczy,
którzy rozgrywaj¹ mecze raz na dwa tygodnie

i s¹ podzieleni na trzy klasy rozgrywkowe,
w zale¿no�ci od osi¹ganych wyników.
W Grand Prix Rokietnicy jest ich jeszcze wiêcej,
bo sklasyfikowanych mamy 70 zawodników.
W klubie czynnie trenuje te¿ oko³o 20 dzieci.
Drugie tyle gra mniej zobowi¹zuj¹co � wylicza
Rados³aw Babica. 

To pó�niej przek³ada siê na wyniki, bo
przecie¿ w 2021 roku Akademia Bilardowa
Rokietnica sukcesów mia³a wiêcej. Wspania³y
wynik osi¹gnê³a choæby Julia Tarka, zostaj¹c
mistrzyni¹ Polski juniorek. Znakomite wyniki
uzyskiwa³a te¿ Kinga Pietrzak, która wywal-
czy³a dwa br¹zowe medale mistrzostw Polski
seniorek, jeden w bilardzie, a drugi w snookera.
Warto te¿ wspomnieæ o Julii Babicy, czyli
mistrzyni Wielkopolski do lat 16. Mo¿na
wiêc chyba �mia³o powiedzieæ, ¿e Rokietnica
bilardem stoi. 

Julia Tarka została mistrzynią Polski juniorek
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Bukowsko-Dopiewski Klub Pi³ki Rêcznej
istnieje dopiero dwa lata, a ju¿ za-
pewni³ sobie miejsce w I lidze,

w której radzi sobie ca³kiem nie�le. M³ode
podopieczne trenera Paw³a Wolnego skuteczn¹
grê w hali potrafi¹ te¿ ³¹czyæ ze znakomitymi
wystêpami na pla¿y.

Szczypiornistki z Dopiewa i Buku by³y
prawdziw¹ rewelacj¹ sezonu letniego w 2020
roku, kiedy to po raz pierwszy spróbowa³y
swoich si³ w rozgrywkach pla¿owej pi³ki rêcznej

i niejako z marszu zdoby³y medale mistrzostw
Polski. � Zaczynaj¹c pierwsze treningi na
piasku nikt z nas nie przypuszcza³, ¿e ta
przygoda bêdzie mia³a taki fina³. Dla nas
wszystkich, w tym tak¿e dla samych zawod-
niczek, by³o to spore zaskoczenie. Ale jak¿e
mi³e. Nikt przecie¿ nie móg³ przypuszczaæ,
¿e dru¿yny m³odziczek oraz juniorek zdobêd¹
z³ote medale mistrzostw Polski, a zespó³ juniorek
m³odszych zakoñczy rywalizacjê w kraju na
siódmym miejscu � wspomina szkoleniowiec.

D O B R Z E  G R A JĄ  W  H A L I  I  N A  P L AŻY

Paweł Wolny ze swoimi zawodniczkami i sztabem szkoleniowym



Lato 2021 roku tak¿e by³o
udane, bo m³odziczki zosta³y
wicemistrzyniami kraju, a juniorki
zajê³y siódme miejsce w turnieju
fina³owym. Najwiêkszym sukcesem
podopiecznych Paw³a Wolnego by³ jednak
przede wszystkim awans do I ligi. � Grê na
pla¿y, choæ przynosi nam medale i zapewnia
wielk¹ frajdê, to mimo wszystko traktujemy
jako zabawê i formê przygotowañ do sezonu
halowego. Bo to w³a�nie hala jest dla nas
priorytetem. Przystêpuj¹c do rywalizacji na
I-ligowych parkietach naszym podstawowym
celem by³a walka o spokojne utrzymanie.
I na razie idzie nam ca³kiem nie�le. Nawet
w rywalizacji z najlepszymi dru¿ynami potra-
fimy walczyæ jak równy z równym � uwa¿a
szkoleniowiec.

� Co warte podkre�lenia, gramy zespo³em
niemal w ca³o�ci z³o¿onym z zawodniczek
pochodz¹cych z Buku i Dopiewa. To przy
tym bardzo m³ody zespó³ � dodaje Pawe³
Wolny, który w przesz³o�ci tak¿e gra³ w pi³kê
rêczn¹. � By³em zawodnikiem Patrii Buk,
z któr¹ wystêpowa³em na II-ligowym
poziomie. To by³y jednak stare czasy. Od
niemal 20 lat jestem trenerem. Pracê
zaczyna³em z ch³opakami, ale pó�niej
za³o¿y³em Pantery Dopiewo i od tamtego
czasu prowadzê dru¿yny dziewczyn. Z nimi
te¿ osi¹gn¹³em swój najwiêkszy sportowy
sukces, zdobywaj¹c w 2019 roku
wicemistrzostwo Polski juniorek m³odszych.
Powiedzia³em sportowy, poniewa¿ za swój
najwiêkszy sukces uwa¿am to, ¿e potrafiê
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przyci¹gn¹æ do sportu dzieci i m³o-
dzie¿ � zapewnia szkoleniowiec. 

Tych sukcesów m³odych
szczypiornistek z Buku i Dopiewa,

bo to na nich oparty jest Bukowsko-
-Dopiewski KPR, jest jednak znacznie wiêcej.
Za taki na pewno trzeba uznaæ  wygran¹ UKS
Bukowii w rozgrywkach Pucharu ZPRP m³o-
dziczek w 2021 roku. - Te rozgrywki s¹ trak-
towane jak nieoficjalne mistrzostwa Polski
w tej kategorii wiekowej � mówi trener.
� Mówi¹c o sukcesach nale¿y te¿ wspomnieæ
o srebrnym medalu wywalczonym podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Grali�my
tam jako Wielkopolska, ale trzon zespo³u
stanowi³y nasze dziewczyny, sze�æ z nich
by³o z Bukowii, a dwie kolejne z Panter Dopiewo
� dodaje.

To tylko potwierdza, tak jak i zreszt¹
awans Bukowsko-Dopiewskiego KPR do I ligi,
¿e szkolenie w obu tych o�rodkach stoi na
bardzo wysokim poziomie. � Jakie mam ma-
rzenia? Chcia³bym, aby omija³y nas problemy,
zarówno zdrowotne, jak i organizacyjne. Mam
te¿ nadziejê, ¿e na sta³e zadomowimy siê
w I lidze. O Superlidze Kobiet na razie nie
my�lê, bo ta wydaje siê byæ na ten moment
poza naszym zasiêgiem. Choæby dlatego, ¿e
tam nie ma ekip, które opieraj¹ sk³ad na
swoich zawodniczkach. Poza tym marzê
o tym, aby nasza wychowanka trafi³a do re-
prezentacji Polski seniorek. Na razie kilka
dziewczyn gra w narodowych dru¿ynach
m³odzie¿owych. Wszystko wiêc przed nimi �
koñczy Pawe³ Wolny.  



10 IMPREZA

Dru¿ynowe Mistrzostwa �wiata w Krêglar-
stwie Klasycznym to by³a najwa¿niejsza
sportowa impreza w powiecie poznañ-

skim w 2021 roku. Turniej rozegrany zosta³ pod
koniec pa�dziernika ubieg³ego roku na o�miu
torach w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkó³
Technicznych Tarnowo Podgórne. 

W mistrzostwach wziê³o udzia³ 13 dru¿yn
kobiecych i 14 dru¿yn mêskich. Do Tarnowa
Podgórnego przyjecha³o blisko 500 zawod-
niczek, zawodników oraz cz³onków sztabów
trenerskich. By³o te¿ spore grono kibiców.
Dopingowali nie tylko Polacy, ale tak¿e Niemcy,
Serbowie i Chorwaci. W trzech ostatnich
wymienionych krajach krêgle klasyczne s¹
niezwykle popularn¹ dyscyplin¹.

Nowoczesny sprzęt zostanie
� Opinie jakie do nas dotar³y przekonuj¹,

¿e zawody okaza³y siê zarówno sukcesem
organizacyjnym jak i sportowym. I co bardzo

istotne czê�æ nowoczesnej sportowej infra-
struktury pozostanie w Tarnowie Podgórnym
� mówi Bernard Broñski, prezes Polskiego
Zwi¹zku Krêglarskiego. 

Polska ubiega³a siê o organizacjê
w 2020 roku indywidualnych mistrzostw
�wiata  w krêglarstwie klasycznym. Jednak
ze wzglêdu na pandemiê Covid 19 wiele imprez
zosta³o przesuniêtych lub odwo³anych.
� Przekonali�my w³adze �wiatowej federacji,
by powierzyæ w 2021 roku turniej zespo³owy
naszemu krajowi. Jednym z g³ównych warunków
by³o zabezpieczenie imprezy w nowe tory. Uda³o
siê podpisaæ korzystn¹ umow¹ z wiod¹c¹ firm¹
z Niemiec. Dziêki temu w Tarnowie Podgórnym
znalaz³y siê nowe tory, a tak¿e ca³e nowoczesne
oprzyrz¹dowanie � m.in. monitory. Skorzysta
na tym klub Alfa Vector Tarnowo Podgórne.
Cieszê siê, ¿e m³odzie¿ bêdzie mog³a siê szkoliæ
na bardzo dobrym sprzêcie � t³umaczy prezes
Bernard Broñski.

W I E L K I E  G W I A Z D Y  N A  K RĘG I E L N I
W  T A R N O W I E  P O D G Ó R N Y M



11IMPREZA

Tytuły dla Serbów i Niemek
W rywalizacji mê¿czyzn zwyciê¿yli Serbo-

wie, którzy obronili mistrzowski tytu³ zdobyty
w 2019 roku w Rokycanach. Drugie miejsce
wywalczy³a reprezentacja Niemiec, a na trzecim
stopniu podium stanêli Chorwaci.

W kategorii kobiet zwyciê¿y³a dru¿yna
z Niemiec. Drugie miejsce zajê³y Czeszki,
a trzecie Chorwatki.

W trakcie turnieju pad³y dwa spektaku-
larne rekordy �wiata. Jeden indywidualny
ustanowiony przez Congora Baranja z Serbii,
który zbijaj¹c 738 krêgli pobi³ dotychczasowy
siedmioletni rekord Wêgra Tamasa Kissa
� 734 krêgli. Drugi rekord ustanowi³a re-
prezentacja Serbii mê¿czyzn, która ³¹cznie
uzyska³a wynik 4140 krêgli, czyli o 128 wiêcej
ni¿ poprzedni.

Wyniki reprezentantów Polski
Mêska reprezentacja naszego kraju poko-

na³a w pierwszym meczu grupowym S³oweñców
6:2 (3815:3734), a w kolejnym nieznacznie

uleg³a Wêgrom 3:5 (3874:3924). Ostatecznie
bia³o-czerwoni awansowali z drugiego miejsca
w grupie. W æwieræfinale czeka³a na nich
reprezentacja Niemiec, która wygra³a
z Polsk¹ 8:0 (3955:3621). S³abiej spisa³a
siê dru¿yna kobiet. W inauguracyjnym meczu,
reprezentantki Polski uleg³y zawodniczkom
ze S³owenii 2:6 (3416:3440). Z Wêgierkami
nasze zawodniczki przegra³y 1:7
(3287:3526) i zajê³y trzecie miejsce w grupie
nie awansuj¹c do dalszej fazy mistrzostw. 
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� W 2021 roku nasi zawodnicy zdobyli dwa
br¹zowe medale m³odzie¿owych mistrzostw
�wiata i dwa br¹zowe kr¹¿ki mistrzostw Europy
elity. Na krajowym podwórku 22 naszych re-
prezentantów wywalczy³o 41 medali mistrzostw
Polski oraz 10 medali miêdzywojewódzkich
mistrzostw m³odzików. Za najwiêkszy sukces
uwa¿am jednak kwalifikacje olimpijskie Nikol
P³osaj i Patryka Rajkowskiego � mówi Robert
Taciak, trener UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik.

� Na igrzyska w Tokio pojecha³o tylko
szesnastu sportowców z Wielkopolski, z czego
zdecydowana wiêkszo�æ by³a z Poznania.
Dlatego tym bardziej nale¿y doceniæ to, ¿e
w tym gronie znalaz³o siê dwoje naszych kolarzy
� dodaje szkoleniowiec. Na welodromie
w Tokio do walki o medale stan¹³ jednak tylko
Patryk Rajkowski, który w sprincie dru¿ynowym

zaj¹³ ósme miejsce, a sprint indywidualny
zakoñczy³ na 1/16 fina³u. � To by³ jego dobry
wystêp, choæ jestem przekonany, ¿e gdyby
przed startem olimpijskim mia³ wiêcej okazji
do �cigania, to ten wynik by³by jeszcze lepszy.
Niestety, z powodu pandemii ilo�æ imprez, na
których mo¿na by³o zbudowaæ odpowiedni¹
formê by³a minimalna � wyja�nia Robert Taciak.

O wielkim pechu mog³a natomiast mówiæ
Nikol P³osaj, która na igrzyska wprawdzie
pojecha³a, ale tam nie mia³a ju¿ okazji wyjechaæ
na tor. � W jej przypadku problemy zaczê³y siê
ju¿ na pocz¹tku roku, kiedy to dozna³a po-
wa¿nej kontuzji, która na d³ugi czas wykluczy³a
j¹ z treningów. Kiedy ju¿ natomiast dosz³a do
siebie, to przytrafi³y jej siê a¿ trzy gro�ne
upadki, w tym jeden na dzieñ przed wylotem
do Tokio. W efekcie, na igrzyskach by³a tylko

W  K Ó R N I K U  W Y C H O W U J E  S IĘ  
P R A W D Z I W Y C H  M I S T R Z Ó W

Trener Robert Taciak i jego gwiazdy, Nikol Płosaj oraz Patryk Rajkowski
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rezerwow¹. A szkoda, bo by³a bardzo dobrze
przygotowana � wspomina szkoleniowiec
Jedynki. O tym, ¿e jego podopieczni byli
w bardzo wysokiej formie �wiadczy³y choæby ich
kolejne wystêpy na miêdzynarodowych im-
prezach, i to tych najbardziej presti¿owych.

Tak by³o na mistrzostwach Europy
w szwajcarskim Grenchen, gdzie Patryk Raj-
kowski dwukrotnie stawa³ na podium, siêgaj¹c
po br¹zowe medale w sprincie dru¿ynowym
oraz w rywalizacji na kilometr ze startu zatrzy-
manego. Bardzo blisko medalu by³a tak¿e
Nikol P³osaj, która zajê³a czwart¹ lokatê
w wy�cigu eliminacyjnym oraz by³a siódma
w madisonie. Patryk Rajkowski swoj¹ znakomit¹
dyspozycjê potwierdzi³ tak¿e na mistrzostwach
�wiata we francuskim Roubaix, zajmuj¹c tam
czwarte miejsce w wy�cigu na kilometr ze
startu zatrzymanego, co by³o najlepszym
wynikiem polskiego kolarza podczas tej
imprezy.  � Patryk rozkrêca³ siê z ka¿dym
kolejnym startem � uwa¿a Robert Taciak.

26-letni reprezentant klubu z Kórnika powoli
staje siê zreszt¹ sprinterem numer jeden
w kraju. 

� Widaæ, ¿e jest na fali wznosz¹cej i nie
ka¿dy potrafi dotrzymaæ mu ko³a. A przy tym
ma jeszcze spore rezerwy. Za co mogê go po-
chwaliæ? Przede wszystkim za charakter.
Je�dzi na luzie, ale jest przy tym maksymalnie
skoncentrowany. Oby tylko nie prze�ladowa³y
go kontuzje, bo swego czasu po gro�nym
upadku na torze w Brnie d³ugo musia³ wracaæ
do swojej optymalnej formy � mówi szkole-
niowiec, który w Kórniku ma ca³¹ grupê
utalentowanej m³odzie¿y. O tym jak zdolna
to grupa �wiadcz¹ choæby dwa br¹zowe medale
zdobyte na m³odzie¿owych mistrzostwach
�wiata w Kairze. Wywalczyli je Mateusz Przy-
musiñski w sprincie dru¿ynowym oraz Tamara
Szaliñska w wy�cigu dru¿ynowym. Ta ostatnia
by³a równie¿ czwarta w indywidualnym wy�cigu
na dochodzenie. W stolicy Egiptu startowa³a
jeszcze  Joanna B³aszczak. 

Tamara Szalińska, 
Mateusz Przymusiński
i Joanna Błaszczak
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UKS SP5 Swarek to obecnie
najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cy siê klub

hokeja na trawie w naszym kraju. Rok 2021
dla m³odzie¿owych dru¿yn ze Swarzêdza by³
niekoñcz¹cym siê pasmem sukcesów, a ich
dorobek medalowy jest wprost imponuj¹cy. 

Sk³adaj¹ siê na niego z³ote medale ha-
lowych mistrzostw Polski wywalczone przez
juniorki, juniorki m³odsze, juniorów m³od-
szych, a tak¿e m³odzików. Na drugim stopniu
podium stanêli juniorzy, a m³odziczki do-
datkowo siêgnê³y po Puchar Polski, który
w tej kategorii wiekowej traktowany jest jak
mistrzostwo kraju. Nie bêdzie zatem ¿adnym
nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e Swarek jest
w tym momencie prawdziw¹ potêg¹, je�li
chodzi o szkolenie m³odzie¿y. � Najbardziej
cieszy nas to, ¿e wypracowali�my pewien

system, który od d³u¿szego ju¿ czasu przyno-
si wymierne efekty. Nie jest bowiem sztuk¹
stworzyæ bardzo dobry zespó³ tylko w jednej
kategorii wiekowej. Prawdziw¹ sztuk¹ jest
to, aby odnosiæ sukcesy w ka¿dym roczniku.
A tak jest obecnie w naszym przypadku � za-
pewnia prezes Robert Rymer.

Na czym ten system polega? � A choæby
na tym, ¿e w rozgrywkach na trawie do rywa-
lizacji w danej grupie m³odzie¿owej zawsze
wystawiamy m³odszy rocznik. Nie przynosi to
takich sukcesów co w hali, ale dziêki temu,
graj¹c ze starszymi od siebie, zawodnicy
lepiej siê rozwijaj¹. I to procentuje w przy-
sz³o�ci � dodaje prezes klubu, w którym
obecnie trenuje ponad 160 zawodniczek
i zawodników. � Wszyscy to nasi wychowan-
kowie � zapewnia Robert Rymer. - W klubie
mamy ca³y przekrój kategorii wiekowych.

W  T Y M  K L U B I E  S U K C E S Y  N I E  SĄ
D Z I EŁE M  P R Z Y P A D K U

Złota drużyna juniorów młodszych
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W tych najni¿szych, a szkolimy ju¿ nawet 5
czy 6-latków, najwa¿niejsza jest zabawa.
Nikt nie wymaga od dzieci, by wygrywa³y.
Maj¹ graæ w jak najwiêkszej liczbie turniejów,
w których celem jest nauka i rozumienie gry,
a nie sam wynik � wyja�nia Oriana Bratkowska,
by³a znakomita zawodniczka, a obecnie
trenerka w swarzêdzkim klubie. 

� Dla nas liczy siê przede wszystkim to,
aby hokej sprawia³ im jak najwiêcej rado�ci.
Z czasem do zabawy dochodzi �wiadomo�æ
zachowañ na boisku. Zawodnik sam ma
wiedzieæ, dlaczego w danej sytuacji lepiej
jest podaæ, ni¿ graæ indywidualnie. W takim
systemie, w jakim pracujemy dzieci same
dojrzewaj¹ do wygrywania � dodaje. O tym,
¿e to prawda �wiadcz¹ nie tylko wyniki, ale
te¿ powo³ania dla kolejnych wychowanków
Swarka do m³odzie¿owych reprezentacji Polski.
Jedn¹ z takich zawodniczek, która ma ju¿ za
sob¹ wystêpy w narodowych barwach jest
Marta Czujewicz. � Ju¿ po pierwszym treningu
wiedzia³am, ¿e to jest to, co chcê robiæ.
Wszystko mi siê podoba³o i regularnie zaczê³am
przychodziæ na zajêcia � wspomina zawodnicz-
ka, która doskonale sobie radzi równie¿ w halo-

wych mistrzostwach Polski seniorek. Bo te¿
w 2022 roku ekipa ze Swarzêdza, po raz
pierwszy w historii, wystawi³a dru¿ynê
w rozgrywkach elity. 

� Zawodniczki nam rosn¹ i by³o kwesti¹
czasu, a¿ zaczn¹ rywalizowaæ z najlepszymi.
Na razie robimy to w hali, ale wkrótce zg³osi-
my te¿ dru¿ynê kobiet na otwartych boiskach
� zdradza prezes Swarka, który swoje mecze
rozgrywa w Poznaniu na obiektach AWF.
� Jeste�my do tego zmuszeni, poniewa¿ nie
ma u nas odpowiedniego boiska. Czy takie
nam siê marzy? Oczywi�cie, ale wychodzê
z za³o¿enia, ¿e na taki obiekt musimy sobie
po prostu� zas³u¿yæ, choæby staj¹c siê to-
powym zespo³em w kraju i to w d³u¿szym
okresie. Na co dzieñ korzystamy z boiska ze
sztuczna traw¹, które powsta³o nieco po-
nad dwa lata temu w Swarzêdzu. Ma ono
wprawdzie powierzchniê po³owy boiska pe³-
nowymiarowego, ale do treningów
w zupe³no�ci wystarczy. Wa¿ne, ¿e chêtnych
do grania nie brakuje. Wkrótce planujemy
nawet stworzenie klas patronackich w Szkole
Podstawowej nr 5, z któr¹ wspó³pracujemy �
koñczy Robert Rymer.  

Halowe mistrzynie Polski juniorek młodszych Halowe mistrzynie Polski juniorek
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T enis sto³owy d�wiêkowy ma ju¿ 10 lat.
� Z tej okazji zorganizowali�my turniej
mistrzów, w którym rywalizowali meda-

li�ci o�miu dotychczas rozegranych mistrzostw
Polski � mówi Leszek Szmaj, nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Specjalnym O�rodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewido-
mych w Owiñskach, a tak¿e pomys³odawca
i twórca tej dyscypliny sportu.

� Pomys³ narodzi³ siê trochê przez
przypadek. Inspiracj¹ byli moi podopieczni,
którzy wzorem swoich widz¹cych kolegów,
koniecznie chcieli sprawdziæ siê w tenisie
sto³owym. To mnie sk³oni³o do dzia³ania �
wspomina Leszek Szmaj. � Pocz¹tki nie by³y
³atwe. Szybko siê na przyk³ad okaza³o, ¿e
rakietki bardziej przeszkadzaj¹, ni¿ pomagaj¹.
Siatka tak¿e nie zda³a egzaminu. Zacz¹³em
wiêc tworzyæ co� nowego. Z czasem opraco-
wa³em szczegó³owe przepisy, gdzie kluczow¹

rolê odgrywa d�wiêk. Grê stworzy³em z my�l¹
o osobach niewidomych, ale tak naprawdê
jest ona dla ka¿dego. Wszyscy maj¹ równe
szanse, bo ka¿dy zawodnik przystêpuj¹c do
rywalizacji zak³ada specjalne gogle, ca³kowicie
ograniczaj¹ce widoczno�æ - dodaje.

Na czym polega tenis sto³owy d�wiêkowy?
� W najwiêkszym skrócie mówi¹c, na podawaniu
pi³eczki za pomoc¹ r¹k, ale w taki sposób, ¿eby
ta odbi³a siê minimum dwukrotnie na polu
podaj¹cego i nie zosta³a z³apana przez
przeciwnika. Gra sprawia przyjemno�æ i posiada
cechy nawi¹zuj¹ce i wspomagaj¹ce realizacjê
celów terapeutycznych, jakie stawiamy naszym
uczniom w ramach form i metod rewalidacji.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e stanowi ona w du¿ym
stopniu rodzaj terapii poprzez sport � uwa¿a
Leszek Szmaj. Przez te dziesiêæ lat tenis
sto³owy d�wiêkowy mocno siê rozwin¹³.
Zmienia siê choæby sprzêt audio-optyczny,

R E H A B I L I T A C J A ,  I N T E G R A C J A  I  W A L K A  
O  M E D A L E �
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który jest wymagany przy ocenie wydarzeñ
przy stole. Bo te¿ gra potrafi byæ bardzo
dynamiczna i sêdziowie nie zawsze s¹ w stanie
wszystko wychwyciæ.

Profesjonalizacji uleg³a tak¿e ca³a
otoczka zwi¹zana z rywalizacj¹. Mistrzostwa
kraju to ju¿ prawdziwe wydarzenia sportowe,
gromadz¹ce spor¹ grupê zawodniczek i za-
wodników. Systematycznie podnosi siê tak¿e
poziom rozgrywek. � Jest to spowodowane
tym, ¿e coraz wiêcej o�rodków stawia na ten
sport. Kto jest najmocniejszy? Ostatnio
przoduj¹ zawodnicy z £odzi, którym po
piêtach staraj¹ siê deptaæ reprezentanci
placówek z Wroc³awia czy Krakowa. Owiñska
tak¿e ca³y czas maj¹ grupê zdolnych i utalento-
wanych zawodników � wymienia pomys³odawca
tenisa sto³owego d�wiêkowego, który z roku na
rok staje siê coraz popularniejszy tak¿e za
granic¹. � Przepisy gry przet³umaczono ju¿ na
kilka jêzyków. Ostatnio najbli¿sze kontakty
mamy z o�rodkami na Ukrainie � dodaje.

Tenisem sto³owym d�wiêkowym zain-
teresowano siê równie¿ na poznañskiej
Akademii Wychowania Fizycznego. � Nawi¹-
zali�my wspó³pracê z Zak³adem Adaptowanej
Aktywno�ci Fizycznej. Na temat naszego
sportu prowadzone s¹ badania, których wyniki
pó�niej s¹ prezentowane na miêdzynarodowych
konferencjach naukowych. Studenci, w formie
wolontariatu, pomagaj¹ nam równie¿ podczas
mistrzostw Polski. Pocz¹tkowo by³y one
organizowane w Owiñskach, ale po tym jak
impreza siê rozrasta³a, przenie�li�my siê do
Parku Rekreacyjno-Sportowego fairPlayce

w Poznaniu. Te mistrzostwa ciesz¹ siê zreszt¹
do�æ du¿ym zainteresowaniem mediów �
mówi Leszek Szmaj.

Co te¿ warte podkre�lenia, dyscyplina
sportu stworzona w Owiñskach ju¿ jaki� czas
temu ma formu³ê open, co oznacza, ¿e do ry-
walizacji mo¿e przyst¹piæ praktycznie ka¿dy.
� Na ten moment z utêsknieniem czekali
m.in. absolwenci naszych szkó³ sprzed
dwóch, trzech lat. Ci, którzy nauczyli siê graæ
w tenis sto³owy d�wiêkowy, polubili tê grê,
a po opuszczeniu placówki nie mieli mo¿li-
wo�ci kontynuowania swojej przygody z tym
sportem. Rywalizowaæ mog¹ te¿ osoby widz¹ce.
I tak siê coraz czê�ciej dzieje. Ta rywalizacja
odbywa siê na równych prawach. Mo¿na wiêc
niejako powiedzieæ, ¿e nast¹pi³a tak zwana
odwrócona integracja, kiedy to osoby niepe³-
nosprawne wzrokowo zaprosi³y do rywalizacji
widz¹cych. I to tak¿e jest jeden z sukcesów
naszego sportu � koñczy Leszek Szmaj. 

Leszek Szmaj, nauczyciel wychowania fizycznego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
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M Ö L K K Y  C Z Y L I  G R A  D L A  K AŻD E G O

M ölkky to gra ³¹cz¹ca w sobie elementy
krêgli, buli, a nawet darta. Wymy�lono
j¹ w Finlandii ponad 20 lat temu i od

tego czasu systematycznie podbija kolejne
kraje. Jednym z najprê¿niej dzia³aj¹cych
o�rodków w Polsce jest Puszczykowo.

� Wszystko zaczê³o siê w 2019 roku. To
wtedy zorganizowali�my pierwsze zawody �
wspomina Tomasz Skoracki ze Stowarzyszenia
Mi³o�ników Gier Planszowych �Ko�ci�. � Jak
to siê sta³o, ¿e ta gra do nas trafi³a? Nasz¹
pasj¹ s¹ planszówki, a od nich do Mölkky
droga wcale nie jest ju¿ tak d³uga, jakby mog³o
siê wydawaæ. Szybko te¿ znalaz³a siê grupa
osób, którym ta gra przypad³a do gustu. Po-
stanowili�my zatem dzia³aæ. Od tamtego
czasu zd¹¿yli�my ju¿ zorganizowaæ w Pusz-
czykowie mistrzostwa miasta, mistrzostwa
powiatu poznañskiego, a nawet mistrzostwa
Polski � dodaje.

Najwiêksze atuty Mölkky to przede
wszystkim proste zasady oraz fakt, ¿e graæ
w ni¹ mo¿e praktycznie ka¿dy. Tutaj nie ma

znaczenia p³eæ czy wiek zawodnika. Ka¿dy
ma równe szanse. Wystarczy celnie rzucaæ,
obraæ odpowiedni¹ taktykê i mieæ odrobinê
szczê�cia. Nie bez znaczenia jest równie¿ to,
¿e ta gra doskonale sprawdzi siê zarówno
w ogrodzie, parku, czy te¿ na boisku. Wystarczy
po prostu kawa³ek wolnego miejsca � wylicza
Micha³ Cyranek, tak¿e ze Stowarzyszenia
�Ko�ci�.  Na czym zatem, w najwiêkszym
skrócie, Mölkky polega?

� Graæ mo¿na indywidualnie lub dru-
¿ynowo. Zawodnicy rzucaj¹ drewnianym
zbijakiem tak, aby wywróciæ nim, upatrzone
wcze�niej, ponumerowane krêgle. Je¿eli
zbijak trafi jeden krêgiel, to zapisujemy tyle
punktów, ile wynosi warto�æ przewróconego
krêgla. Je¿eli przewróci siê wiêcej krêgli,
wówczas przyznajemy tyle punktów, ile
krêgli upad³o. Rzucamy zawsze od do³u,
a celem jest uzbieranie dok³adnie 50 punktów.
Przekroczenie tej liczby skutkuje cofniêciem
wyniku do poziomu 25 punktów � wyja�nia
Tomasz Skoracki. 
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To ostatnie powoduje, ¿e finisz ka¿dej
rozgrywki jest niesamowicie emocjonuj¹cy.
� Atmosfera na zawodach jest doskona³a, bo
wszyscy �wietnie siê bawi¹. Bawi¹ i rywalizuj¹
� zapewnia Micha³ Cyranek. � My jeste�my
skupieni w ekipie pod nazw¹ Puszczyki
Mölkky Puszczykowo. Jest nas oko³o 20 osób
w ró¿nym wieku. Najstarsza kole¿anka z dru¿yny
ma 75 lat i je�dzi z nami praktycznie na ka¿de
zawody. A byli�my choæby na mistrzostwach
Europy w Czechach. W tym roku równie¿ siê
tam wybieramy. Tak jak i na mistrzostwa
�wiata do Francji � dodaje. 

W tym ostatnim kraju zainteresowanie gr¹
w Mölkky jest ogromne. � U nas na mistrzostwa
przyje¿d¿a oko³o sto osób. Tam do rywalizacji
przystêpuje pó³ tysi¹ca czteroosobowych
dru¿yn. Trudno wiêc to nawet porównywaæ.

Wszystko jednak przed nami. Tym bardziej,
¿e chêtnych do gry z roku na rok jest coraz
wiêcej. Na ten moment jest piêæ mocnych
o�rodków Mölkky w Polsce. Oprócz Puszczykowa
s¹ to Bojanowo, Warszawa, Jelenia Góra oraz
Sztum. Byæ mo¿e wkrótce do³¹cz¹ nastêpni �
mówi Tomasz Skoracki.

Szanse s¹ na to spore, bo imprezy pro-
paguj¹ce grê rodem z Finlandii organizowane
s¹ równie¿ w innych miejscowo�ciach. Sto-
warzyszenie Mi³o�ników Gier Planszowych
�Ko�ci� przeprowadzi³o na przyk³ad mistrzostwa
Lubonia. I tam równie¿ chêtnych do gry nie
brakowa³o. � Co warte podkre�lenia, w�ród
zawodników jest sporo graczy po 50, a nawet
60+. To tylko pokazuje, ¿e Mölkky s¹ atrak-
cyjne dla osób w ka¿dym wieku. Wystarczy
tylko chcieæ � dodaje Micha³ Cyranek. 



STYCZEŃ
! UKS SP5 Swarek Swarzêdz rozpocz¹³ swoje
medalowe ¿niwa w halowych m³odzie¿o-
wych mistrzostwach Polski w hokeju na
trawie. Jako pierwsze po z³oto siêgnê³y
juniorki m³odsze. W nastêpnych tygo-
dniach tytu³y najlepszych dru¿yn w kraju
wywalczy³y jeszcze zespo³y juniorek, m³o-
dziczek, juniorów m³odszych i m³odzików.
Srebrny medal do³o¿yli jeszcze juniorzy
Swarka.
! We W³oszakowicach odby³y siê mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie prze³ajowym. Pi¹te
miejsce w rywalizacji zawodników do lat 23
zaj¹³ Mi³osz O�ko z KK Tarnovii Tarnowo Pod-
górne.

LUTY
! Julia Dziamska z MKS Juvenia Puszczykowo
zdoby³a br¹zowy medal w biegu na 200 me-
trów podczas halowych mistrzostw Polski do
lat 20 i 18 w lekkiej atletyce, które odby³y siê
w toruñskiej Arenie.
! Rados³aw Babica z Akademii Bilardowej
Rokietnica wygra³ w £odzi turniej o Grand
Prix Polski.
!Martyna Brzyñska z UKS Smecz Pobiedziska
zdoby³a w Opolu br¹zowy medal Pucharu
Polski Juniorek i Juniorów w Judo.

MARZEC
! Mieszkaniec Siekierek Wielkich, Wojciech
Niedziela, zdoby³ dwa z³ote medale na turnieju
rankingowym Polskiej Unii Karate � Central
Europe Open w Bydgoszczy.
!Mieszkanka gm. Mosina, Wiktoria Wo�kowiak
zdoby³a w Warszawie z³oty medal Pucharu
Polski kadetów w taekwondo olimpijskim.
! Juniorki starsze Lidera Swarzêdz zajê³y
czwarte miejsce w turnieju fina³owym m³o-
dzie¿owego Pucharu Polski do lat 19, który
odby³ siê w Gdyni. W mistrzostwach Polski
w tej kategorii wiekowej zespó³ ze Swarzêdza
by³ pi¹ty.
! Oliwia Kuszel z Torunia oraz Alan Wa¿ny
z Rzeszowa wygrali halowe mistrzostwa Polski
m³odzików do lat 14, które odby³y siê w CT
Sobota. Dwa srebrne medale, w singlu i deblu,
zdoby³a Antonina Czajka z Akademii Teniso-
wej Angelique Kerber Puszczykowo.
! Wiktor Szatan wywalczy³ w Warszawie
br¹zowy medal Pucharu Polski w kategorii
wiekowej kadet w taekwondo olimpijskim �
pierwszy w historii klubu Spartan Rokietnica.
Na tej samej imprezie br¹z zdoby³a równie¿
Zofia Musia³.
! Reprezentanci KS Alfa-Vector Tarnowo
Podgórne zostali dru¿ynowymi mistrzami
Polski w krêglarstwie klasycznym.
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! W Hotelu Ar³amów zakoñczy³y siê 89.
Indywidualne Mistrzostwa Polski w Tenisie
Sto³owym. Dobrze zaprezentowa³a siê w nich
Paulina Nowacka z LKTS Luvena Luboñ, która
w singlu, deblu oraz mik�cie zajê³a dziewi¹te
lokaty.

KWIECIEŃ
! Tadeusz Janaszek z Puszczykowskiego
Towarzystwa Sportowego zdoby³ srebrny
medal w Grand Prix Polski m³odzików m³od-
szych w Bieruniu w badmintonie.

MAJ
! Julia Tarka z Akademii Bilardowej Rokietnica
zdoby³a z³oty medal na rozgrywanych w £odzi
mistrzostwach Polski juniorów w bilardzie.
! W Suchedniowie odby³y siê badmintonowe
mistrzostwa Polski m³odzików m³odszych,
gdzie w mik�cie br¹zowy medal zdoby³
Tadeusz Janaszek z Puszczykowskiego Towa-
rzystwa Sportowego.
! Natasza Adamczyk z LKTS Luboñ zdoby³a
dwa br¹zowe medale na mistrzostwach Polski
¿aczek w tenisie sto³owym.
! W Tarnowie Podgórnym odby³ siê 2. Memo-
ria³ Ryszarda Bonka w krêglarstwie klasycznym. 
!W Gdyni rozegrany zosta³ turniej fina³owy
mistrzostw Polski w unihokeju w kategorii

juniorów m³odszych. Szóste miejsce zajêli
zawodnicy UKS Victoria Gu³towy.
! Tenisistki sto³owe LKTS Luveny Luboñ
zakoñczy³y I-ligowy sezon na siódmym miej-
scu w tabeli.
! W Gdañsku odby³ siê turniej fina³owy
mistrzostw Polski w unihokeju juniorek
m³odszych, w którym srebrny medal zdoby³y
zawodniczki UKS Radzevii Radzewo.
! Mieszkanka Mosiny, Tatiana Tomczak,
wywalczy³a w Warszawie tytu³ mistrzyni Polski
juniorów w taekwondo olimpijskim.

CZERWIEC
! Zawodnicy Alfy-Vector Tarnowo Podgórne
zdobyli z³oty medal w rozgrywkach Centralnej
Ligi Juniorów w krêglarstwie klasycznym.
! Karol Robak wywalczy³ br¹zowy medal
podczas zawodów o Puchar �wiata Mexico
Open w taekwondo. Pochodz¹cy z Góry
w gminie Tarnowo Podgórne reprezentant
AZS Poznañ rywalizowa³ w kategorii 80 kg.
! Rados³aw Babica wyst¹pi³ na mistrzostwach
�wiata w 9-bil, które odby³y siê w Anglii. Szef
i lider Akademii Bilardowej Rokietnica zaj¹³
33. miejsce.
! Pi³karki rêczne z Buku zdoby³y w �wiebo-
dzicach tytu³ mistrzyñ Polski w finale Pucharu
Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce m³odziczek.

Tatiana Tomczak z SMS Warszawa Karol Robak z Taekwondo AZS Poznań



! W Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce
w Poznaniu zakoñczy³y siê VIII Mistrzostwa
Polski w Tenisie Sto³owym D�wiêkowym.
Br¹zowy medal wywalczy³a Klaudia Bandalewicz
ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach.
! Juniorzy UKS Swarek SP5 Swarzêdz wy-
walczyli br¹zowy medal mistrzostw Polski
w hokeju na trawie. To pierwszy medal klubu
na otwartych boiskach w tej kategorii wiekowej.
Kilka dni pó�niej br¹zowy medal wywalczy³a
równie¿ dru¿yna juniorek m³odszych Swarka
podczas turnieju fina³owego Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w Gnie�nie, bêd¹cej
jednocze�nie mistrzostwami Polski w tej
kategorii wiekowej.
! Dru¿yny juniorek i juniorów Alfy-Vector
Tarnowo Podgórne zdoby³y z³ote medale
podczas mistrzostw Polski w krêglarstwie
klasycznym, które odby³y siê w Lesznie. In-
dywidualnie br¹zowe kr¹¿ki wywalczyli
Aleksandra Bonk oraz Jakub Cwojdziñski.
! Koszykarki Lidera Biofarm Swarzêdz
z rocznika 2008 zajê³y ósme miejsce w turnieju
fina³owym mistrzostw Polski m³odziczek
starszych we Wroc³awiu.
! Kajakarze, kolarze, pi³karki rêczne oraz
reprezentanci sportów walki to najwa¿niejsi
laureaci nagród sportowych powiatu poznañ-

skiego za rok 2020. Otrzymali je najlepsi za-
wodnicy, trenerzy oraz dru¿yny w regionie.
Nagrody pierwszego stopnia otrzymali �
w�ród m³odzików mieszkaj¹cy w Swarzêdzu
kajakarz Warty Poznañ Marceli Krawiec,
w gronie juniorów m³odszych, tak¿e mieszkanka
gminy Swarzêdz, trenuj¹ca taekwondo w AZS
Poznañ Antonina Walczak, w kategorii juniorów
kolarka UKS Jedynki Kórnik Joanna B³aszczak
oraz w grupie m³odzie¿owców kolarz Tarnovii
Tarnowo Podgórne Filip Prokopyszyn. Wy-
ró¿niono równie¿ dru¿yny pi³karek rêcznych
Bukowsko-Dopiewskiego KPR w�ród m³odziczek
i juniorek starszych, a tak¿e ekipê karateków
MUKS Dynamic Poznañ w juniorach m³od-
szych. W kategorii trenerów triumfowa³
Robert Taciak, szkoleniowiec kolarzy Jedynki
Kórnik.

LIPIEC
! W Lublinie odby³y siê lekkoatletyczne mi-
strzostwa Polski do lat 20. Srebrny medal
wywalczy³a sztafeta kobiet 4×400 metrów MKS
Juvenii Puszczykowo (Gracjana Jankowska,
Zofia Morszner, Gabriela Matuszczak i Julia
Dziamska). Br¹zowy kr¹¿ek zdoby³ równie¿
Adam Zió³kowski w rzucie m³otem.
! Angelique Kerber dotar³a do pó³fina³u
wielkoszlemowego tenisowego turnieju na
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trawiastych kortach Wimbledonu. Mieszkaj¹ca
w Puszczykowie Niemka z polskim paszportem
w meczu o fina³ uleg³a 3:6, 6:7 (3-7) Ashleigh
Barty.
! Kinga Tchorz z Czerlejna w gminie Kostrzyn
zajê³a drugie miejsce w ogólnopolskich za-
wodach szybowcowych, które odby³y siê
w Ostrowie.
! W Szczecinie odby³y siê M³odzie¿owe
Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym.
Piêæ medali wywalczyli tam reprezentanci
UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik. Joanna B³aszczak
zosta³a mistrzyni¹ Polski w sprincie indywi-
dualnym juniorek. Z³ote medale wywalczyli
równie¿ Szymon Potasznik i Rados³aw Fr¹tczak
z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, którzy nie
mieli sobie równych w madisonie. Ten pierwszy
stan¹³ te¿ na najwy¿szym stopniu podium
w omnium.
!W Kozieg³owach w woj. �l¹skim odby³a siê
XXVII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
w kolarstwie szosowym, bêd¹ca jednocze�nie
mistrzostwami Polski juniorów m³odszych.
Gwiazd¹ imprezy okaza³ siê Maciej Banaszak
z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, który wygra³
rywalizacjê ze startu wspólnego oraz by³
trzeci w je�dzie indywidualnej na czas.
! Niespe³na sze�ciu godzin potrzebowali
najlepsi rowerzy�ci startuj¹cy w Poznañskiej

Korbie, by pokonaæ 180-kilometrow¹ trasê
tak zwanym Pier�cieniem dooko³a Poznania,
wiod¹cym przez gminy powiatu poznañskiego.
!W £odzi odby³a siê Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y, bêd¹ca jednocze�nie m³odzie¿owymi
mistrzostwami Polski w zapasach kobiet.
Srebrny medal w kategorii wagowej 65 kg
zdoby³a Marta Sós z UKS Zapasy Plewiska.

SIERPIEŃ
! Patryk Rajkowski z UKS TFP Mróz Jedynki
Kórnik zaj¹³ ósme miejsce w sprincie dru¿y-
nowym kolarzy torowych podczas igrzysk
olimpijskich w Tokio. Zawodnik z Kórnika
startowa³ te¿ w sprincie, który zakoñczy³ na
1/16 fina³u.
! Mieszkaj¹cy w Kozieg³owach Tadeusz
Michalik zdoby³ br¹zowy medal igrzysk
olimpijskich w Tokio. Zapa�nik KS Sobieski
Poznañ ¿yciowy sukces osi¹gn¹³ w stylu kla-
sycznym w kategorii do 97 kilogramów.
! 23 dru¿yny wziê³y udzia³ w dru¿ynowych
mistrzostwach powiatu poznañskiego
w mölkky, które odby³y siê w Puszczykowie.

WRZESIEŃ
! W Kairze odby³y siê mistrzostwa �wiata
juniorów w kolarstwie torowym. Dwa br¹zowe
medale zdobyli zawodnicy UKS TFP Mróz

Poznańska KorbaMaciej Banaszak z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne



Jedynki Kórnik. Mateusz Przymusiñski by³ trzeci
w sprincie dru¿ynowym, a Tamara Szaliñska
stanê³a na najni¿szym stopniu podium w wy-
�cigu dru¿ynowym na dochodzenie.
! Angelique Kerber ca³kiem nie�le radzi³a
sobie podczas wielkoszlemowego turnieju
tenisowego US Open w Nowym Jorku. Teni-
sistka z Puszczykowa w 1/8 fina³u musia³a
jednak uznaæ wy¿szo�æ Leylah Fernandez.
! W K¹tach Wroc³awskich odby³y siê mi-
strzostwa Polski w pi³ce rêcznej pla¿owej
m³odziczek. Srebrny medal zdoby³y szczy-
piornistki Bukowsko-Dopiewskiego Klubu
Pi³ki Rêcznej. 
! Korty Centrum Tenisowego Sobota by³y
aren¹ amatorskich Mistrzostw Powiatu Po-
znañskiego w Tenisie o Puchar Starosty
Poznañskiego.
! Na torze w Pruszkowie odby³y siê mistrzostwa
Polski elity w kolarstwie torowym. Bardzo
dobrze wypadli reprezentanci UKS TFP Mróz
Jedynki Kórnik, Nikol P³osaj oraz Patryk
Rajkowski. P³osaj stanê³a na najwy¿szym
stopniu podium w wy�cigu eliminacyjnym
i omnium oraz by³a druga w wy�cigu punktowym
oraz scratchu. Rajkowski by³ najlepszy
w keirinie oraz w wy�cigu na kilometr.
W Pruszkowie startowali równie¿ zawodnicy

KK Tarnovia Tarnowo Podgórne � srebrne
medale wywalczyli: Szymon Potasznik i Ra-
dos³aw Fr¹tczak w madisonie. 
! Zapa�nicy Unii Swarzêdz, Sebastian Nowicki
i Jakub Siemiñski, wywalczyli dwa br¹zowe
medale podczas mistrzostw Polski w stylu
klasycznym, które odby³y siê w Kostrzynie
nad Odr¹. 
! Dru¿yna dziewczyn z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Puszczykowie, reprezentuj¹cych
na co dzieñ MKS Juveniê, obroni³a tytu³ mi-
strzyñ Polski szkó³ ponadpodstawowych
w lekkiej atletyce.
! Siatkarze z Kêdzierzyna-Ko�la wygrali XVI
Agrobex Memoria³ Arkadiusza Go³asia, który
odby³ siê w Zalasewie. Najlepsza obecnie
klubowa dru¿yna w Europie w finale pokona³a
3:1 Sir Safety Perugiê z W³och. Imprezê, co
ju¿ jest tradycj¹, poprzedzi³y wspierane
przez powiat poznañski siatkarskie warszta-
ty dla uczniów lokalnych szkó³.

PAŹDZIERNIK
! W szwajcarskim Grenchen odby³y siê
mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym.
Dwukrotnie na podium stawa³ Patryk Rajkowski
z UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik. Wychowanek
trenera Roberta Taciaka zdoby³ br¹zowe medale
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w sprincie dru¿ynowym oraz w rywalizacji na
kilometr ze startu zatrzymanego.
! Julia Tarka z Akademii Bilardowej Rokietnica
zdoby³a br¹zowy medal Pucharu Polski. Zawody
odby³y siê w Kielcach. 
! Akademia Bilardowa Rokietnica zosta³a
dru¿ynowym mistrzem Polski. W zespole,
który nie by³ uwa¿any za faworyta rozgrywek,
grali Rados³aw Babica, Micha³ Potysz, Arkadiusz
Brzêkowski, Adam Stankiewicz i Cezary Jarosz.
! Na welodromie we francuskim Roubaix
odby³y siê mistrzostwa �wiata w kolarstwie
torowym. Czwarte miejsce wywalczy³ Patryk
Rajkowski z UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik w
wy�cigu na kilometr ze startu zatrzymanego.
!W Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce
w Poznaniu oraz w Specjalnym O�rodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach rozegrano mistrzostwa Polski
w tenisie sto³owym d�wiêkowym.

LISTOPAD
! W Tarnowie Podgórnym zakoñczy³y siê
dru¿ynowe mistrzostwa �wiata w krêglarstwie
klasycznym. Wziê³o w nich udzia³ czterna�cie
reprezentacji narodowych.
!W Zalasewie odby³y siê mistrzostwa Polski
m³odzików w zapasach w stylu klasycznym.

Siedmiokrotnie na podium stawali zawodnicy
Unii Swarzêdz. Swoje kategorie wagowe wygrali
Micha³ Ka³u¿ny (68 kg) i Mateusz Wierzbiñski
(75 kg). Unia zajê³a te¿ pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej. 
! Micha³ Dembek zosta³ zwyciêzc¹ rozgrywa-
nego na kortach Centrum Tenisowego Sobota
turnieju Lotos PZT Halowy Puchar Polski.
! W Luboñskim O�rodku Sportu i Rekreacji
oby³a siê organizowana przez poznañsk¹
Akademiê Judo cykliczna impreza Brother
Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk. Go�ciem
specjalnym by³ Niemiec Ole Bischop, mistrz
olimpijski z Pekinu oraz srebrny medalista
igrzysk w Londynie.
! Mieszkaj¹ca w gminie Swarzêdz Antonina
Walczak zdoby³a w Sarajewie br¹zowy medal na
mistrzostwach Europy juniorów w taekwondo.

GRUDZIEŃ
! Reprezentantka Akademii Bilardowej
Rokietnica, Kinga Pietrzak wywalczy³a
w Warszawie br¹zowy medal mistrzostw Polski
w snookera. 
! Reprezentanci kolarskiej szkó³ki UKS TFP
Mróz Jedynki Kórnik zdobyli dziewiêæ medali
mistrzostw Polski. Zawody odby³y siê na
welodromie w Pruszkowie.

Brother Olympic Camp Zapaśnicy Unii Swarzędz
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Bartosz Górczak, reprezentant Polski
w rywalizacji sportowców niepe³no-
sprawnych (klasa sportowa F53)

w lekkiej atletyce w konkurencji pchniêcia
kul¹, paraolimpijczyk z Tokio, mieszkaniec
gminy Buk z klubu Gorzowski Zwi¹zek Sportu
Niepe³nosprawnych Start.

W dotychczasowej karierze Bartosza
Górczaka jednym z najcenniejszych �trofeów�
jest srebrny medal Mistrzostw Europy z 2021
z Bydgoszczy. Lekkoatleta w 2021 roku bra³
udzia³ w paraolimpiadzie w Tokio, gdzie
w pchniêciu kul¹ zaj¹³ miejsce tu¿ za podium.

� W m³odo�ci trenowa³em kickboxing, po
wypadku za spraw¹ Rafa³a Rockiego, wybitnego

sportowca, paraolimpijczyka postanowi³em
spróbowaæ swoich si³ w lekkiej atletyce. Jest
sta³y progres, s¹ dobre wyniki. Chcia³bym
za dwa lata wyst¹piæ w paraolimpiadzie
w Pary¿u � mówi Bartosz Górczak. Dla pod-
opiecznego trenera Zbigniewa Lewkowicza
najwa¿niejszy tegoroczny start to mistrzo-
stwa Polski, które odbêd¹ siê w czerwcu
w Szczecinie.

B A R T O S Z  G Ó R C Z A K

W 2021 roku Uczniowski Klub Sportowy
Spartakus Buk obchodzi³ jubileusz
25-lecia istnienia. Pi³karze rêczni

rywalizuj¹cy w�ród seniorów obecnie startuj¹
w II lidze (Dolny �l¹sk). W klubie prowadzone
s¹ tak¿e treningi dla m³odszych grup: dzieci,
m³odzicy, juniorzy m³odsi. W klubie szkoli
siê oko³o 100 osób we wszystkich katego-
riach wiekowych. Kadra szkoleniowa liczy
sze�ciu trenerów. Zajêcia odbywaj¹ siê w hali
O�rodka Sportu i Rekreacji w Buku oraz na
stadionie miejskim. 

� Oprócz �klasycznej� pi³ki rêcznej
w okresie wiosenno-letnim nasze zespo³y ry-
walizuj¹ w odmianie pla¿owej. Dziêki temu
kontakt ze szczypiorniakiem jest przez ca³y

rok. Organizujemy turnieje, obozy, zgrupo-
wania. S¹ tak¿e bardzo atrakcyjne wyjazdy,
na pewno takim bêdzie start w zawodach w Bar-
celonie na prze³omie czerwca i lipca � t³umaczy
Pawe³ £ubiñski, prezes UKS Spartakus Buk. 

Dla sportowej spo³eczno�ci klubu bardzo
wa¿ny sportowym wydarzeniem roku bêdzie
we wrze�niu pierwsza edycja Memoria³u
Benedykta £ubiñskiego, zawodnika, dzia³a-
cza, prezesa Spartakusa. 

U K S  S P A R T A K U S  B U K

SPORT W GMINIE BUK



L aura Czudziñska gra w pi³kê no¿n¹ od
2005 roku. Zaczyna³a w B³êkitnych
Owiñska. Obecnie reprezentuje dwa

kluby: Juna-Trans Women Stare Oborzyska
w rozgrywkach III ligi kobiet oraz AZS UAM
Poznañ Futsal - wystêpuje w Ekstralidze. Jest
reprezentantk¹ Polski w futsalu. Debiutowa³a
w turnieju w Moskwie w spotkaniu z dru¿yn¹
Rosji. � Najwiêksze sukcesy odnoszê w zespole
AZS UAM Poznañ. Wraz z dziewczynami
i trenerem Wojciechem Weissem dwa razy
wywalczyli�my mistrzostwo Polski w sezonach
2015/2016 oraz 2020/2021. By³y tak¿e dwa
tytu³y wicemistrzowskie oraz zdobycie Pucharu
Polski w sezonie 2020/2021 � wylicza Laura

Czudziñska, która oprócz tego, ¿e gra w pi³kê
jest równie¿ trenerk¹ w klubie B³êkitni Owiñska.
Jednym z jej sportowych celów jest tak¿e
awans z dziewczynami ze Starych Oborzysk
(miejscowo�æ niedaleko Ko�ciana) do II ligi.

L A U R A  C Z U D Z IŃS K A

K ilkana�cie zespo³ów w kategoriach
dzieciêcych i m³odzie¿owych oraz
dru¿yna seniorów wchodzi w sk³ad

Akademii Pi³karskiej B³êkitni Owiñska.
� £¹cznie w naszej Akademii trenuje ponad
200 m³odych adeptów pi³ki no¿nej we
wszystkich kategoriach wiekowych � skrzat,
¿ak, orlik, m³odzik, trampkarz, junior m³odszy
i junior starszy. W trzech pierwszych
kategoriach rozgrywane s¹ cykliczne turnieje,
w których uczestnicz¹ nasi reprezentanci.
W pozosta³ych kategoriach pi³karze z naszego
klubu rywalizuj¹ w rozgrywkach okrêgowych
I ligi. Dru¿yna seniorów wystêpuje w A klasie

� wylicza Arkadiusz Klein, który od jesieni
2021 roku jest prezesem B³êkitnych.
W Akademii pracuje obecnie 12 trenerów,
a koordynatorem sztabu szkoleniowego jest
Marcin Bromberek. Praktycznie ca³y rok
prowadzone s¹ nabory (najm³odsi maj¹ 4-5
lat). � My�limy tak¿e o sekcji dziewcz¹t
w klubie � dodaje prezes Klein. 

A K A D E M I A  P IŁK A R S K A
BŁĘK I T N I  O W IŃS K A
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Maja Wechman przygodê ze szczy-
piorniakiem zaczê³a 6 lat temu
w UKS Bukowia Buk. W sezonie

2020/2021 wraz z dru¿yn¹ zdoby³a tytu³
mistrzyni Polski w kategorii m³odziczek.
Urodzona w 2007 roku zawodniczka by³a
najlepsz¹ lewoskrzyd³ow¹ mistrzostw. 

Po ukoñczeniu szko³y podstawowej Maja
kontynuuje swoj¹ pasjê w Bukowsko-Dopiewskim
Klubie Pi³ki Rêcznej. W 2020 roku dru¿yna
siêgnê³a po tytu³ mistrza Polski w pla¿owej
odmianie pi³ki rêcznej, a rok pó�niej zdoby³a
srebrny medal.

Maja regularnie jest powo³ywana do
kadr wojewódzkich. W ubieg³ym roku z kadr¹

WLKP rocznika 2006 zdoby³a II miejsce
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y.
Talent Mai zosta³ zauwa¿ony przez trenerów
kadry narodowej. Z orze³kiem na piersi po raz
pierwszy Maja wyst¹pi³a w lipcu 2021 na
turnieju we Francji. 

� Moim marzeniem jest wyst¹piæ w se-
niorskiej dru¿ynie reprezentacji naszego kraju
� mówi Maja Wechman.

I nicjatywa stworzenia szkó³ki koszykarskiej
dla dzieci � w ramach Stowarzyszenia Klub
Sportowy Korona Zakrzewo � z okolic

D¹brówki, Skórzewa i Zakrzewa w gminie
Dopiewo narodzi³a siê w 2012 roku. 

� Obecnie koszykówkê trenuje oko³o
150 dziewcz¹t i ch³opców z roczników 2007-
2014, w o�miu grupach treningowych, pod
okiem 6 trenerów. W rozgrywkach organizo-
wanych przez Wielkopolski Zwi¹zek Koszy-
kówki startuje w obecnym sezonie 6 zespo³ów
ch³opców, w kategoriach wiekowych od
U15 do U10 � mówi Tomasz Koszyca, koor-
dynator sekcji.

Ch³opcy z rocznika 2005-2006 dwukrotnie
zameldowali siê na czwartym miejscu w lidze

wielkopolskich rozgrywek koszykówki. Histo-
ryczne sukcesy dla klubu osi¹gnêli ich m³odsi
koledzy z rocznika 2008, wraz z trenerem
Jackiem Skrzypczakiem. Ponadto wychowa-
nek klubu Patryk Bu³awa � zawodnik w kate-
gorii kadetów U14, by³ w sezonie 2020/2021
powo³any do kadry Wielkopolski, uzyska³
równie¿ powo³anie do szerokiej reprezentacji
Polski rocznika 2007. 

K O R O N A  Z A K R Z E W O

SPORT W GMINIE DOPIEWO 

M A J A  W E C H M A N



Od pocz¹tku sportowej kariery Krystian
Kubica reprezentuje Wartê Poznañ.
Mieszkaniec gminy Kleszczewo rywalizuje

w kajakarstwie. Obecnie startuje w kategorii
junior m³odszy. W ubieg³ym roku z sukcesami
rywalizowa³ w mistrzostwach Polski w swojej
kategorii wiekowej. W konkurencji C1 na
5 000 m wywalczy³ srebrny medal, a na 1 000 m
by³ szósty. Krystian Kubica bardzo dobrze
czuje siê na d³u¿szych dystansach. W maratonie
kajakowym w C1 (12,8 km) w ramach MP
w ubieg³ym roku stan¹³ na drugim stopniu
podium, a w zawodach d³ugodystansowych
(10 km) w C2, wspólnie z Marcelim Krawcem
wywalczy³ z³oty medal.

� Osiem lat temu uczestniczy³em w sp³ywie
kajakowym. No i spodoba³o mi siê. Trafi³em do
Warty Poznañ i od tego czasu realizujê swoje
sportowe marzenia � mówi 16-letni Krystian
Kubica, uczeñ Szko³y Mistrzostwa Sportowego,
cz³onek kadry narodowej juniorów m³odszych.
Marzeniem Krystiana jest udzia³ w Igrzyskach
Olimpijskich. 

K R Y S T I A N  K U B I C A

K lub sportowy Clescevia powsta³
w 1952 roku jako Ludowy Zespó³
Sportowy Cleszczevia. W okresie 70-

letniej dzia³alno�ci prowadzi³ wiele sekcji
sportowych: pi³ka no¿na, siatkówka, lekko-
atletyka, tenis sto³owy, karate czy szachy. Od
roku 2011 Clescevia jest klubem jednosekcyj-
nym � pi³ka no¿na. Kadra trenerska (czêsto
z wieloletnim do�wiadczeniem) posiada licencje
trenerskie UEFA A oraz UEFA B. W klubie pro-
wadzone s¹ zajêcia dla dru¿yn z kategorii
wiekowych od Skrzata (G2) do Trampkarza
(C1). Jest równie¿ pierwsza dru¿yna seniorska.
Seniorzy po ponad 10 latach awansowali

w 2020 roku do Ligi Okrêgowej WZPN, gdzie
graj¹ ju¿ drugi sezon, a dru¿yna Trampkarzy
w poprzednim sezonie wywalczy³a awans do
I ligi okrêgowej Poznañ. 

� Klub stawia bardzo du¿y nacisk na rozwój
sportowy dzieci i m³odzie¿y, dlatego w tym
roku rozpoczêli�my równie¿ akcjê promocyjn¹
w przedszkolach publicznych gminy Kleszczewo
� mówi Leszek Strañczyk, prezes zarz¹du Klubu
Sportowego Clescevia.

K S  C L E S C E V I A
K L E S Z C Z E W O
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R eprezentantka Uczniowskiego Klubu
Sportowego Zapasy Plewiska Kinga
Kurkowiak trenuje tê dyscyplinê sportu

od 8. roku ¿ycia. Maj¹ca obecnie 23 lata za-
wodniczka w swoim sportowym dorobku ma
m.in. br¹zowy medal mistrzostw Polski seniorek
w kategorii 76 kg z 2019 roku zdobyty, kiedy
mia³a 20 lat. W ubieg³ym roku sta³a tak¿e na
trzecim stopniu podium podczas M³odzie¿owych
Mistrzostw Polski do lat 23 oraz w trakcie
Akademickich Mistrzostw Polski. 

� Zapasy uprawiali moi kuzyni, brat Karol
równie¿ walczy na macie, jest czynnym za-
wodnikiem i zarazem trenerem � mówi Kinga
Kurkowiak, która jest studentk¹ Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu. Motorem napê-
dowym ca³ego klubu z Plewisk jest Roman
Króliñski, obecny prezes, trener, dzia³acz.
W sztabie szkoleniowym obok wspomnianego
Karola Kurkowiaka jest tak¿e Rafa³ Kaczmarek,
a w�ród wyró¿niaj¹cych siê reprezentantów
UKS Zapasy Plewiska znajduje siê m. in. Marta
Sós, srebrna medalistka ubieg³orocznej Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

K I N G A  K U R K O W I A K

A ¿ 170 pi³karzy trenuje we wszystkich
grupach wiekowych LKS Wielkopolska
Komorniki. W klubie prowadzone s¹

zajêcia dla nastêpuj¹cych kategorii: ¿ak,
skrzat, orlik, m³odzik, trampkarz oraz senior.
Seniorzy graj¹ w lidze okrêgowej. Z kolei m³odzi-
cy i trampkarze wystêpuj¹ w I lidze okrêgowej.
Najm³odsi (¿ak, orlik) rywalizuj¹ w turniejach
towarzyskich (dla tych grup nie ma prowa-
dzonych oficjalnych rozgrywek). 

� G³ówna baza znajduje siê na stadionie
Gminnego O�rodka Sportu i Rekreacji w Ko-
mornikach. Mamy równie¿ boiska w Szrenia-
wie oraz w Wirach. Nasz klub zosta³ w³¹czony

w certyfikowany program szkó³ek pi³karskich
przy PZPN � wyja�nia Arkadiusz Miklosik,
wiceprezes ds. sportowych Wielkopolska
Komorniki i zarazem trener, który w prze-
sz³o�ci by³ pi³karzem Lecha i Warty. Obecnie
jest tak¿e w sztabie szkoleniowym reprezentacji
Polski U20. Wiceprezes Miklosik dodaje, ¿e
wyró¿niaj¹cych siê m³odych pi³karzy obserwuj¹
przedstawiciele czo³owych Akademii poznañ-
skich klubów Lecha i Warty.

L K S  W I E L K O P O L S K A  
K O M O R N I K I

SPORT W GMINIE KOMORNIKI 



Mieszkaniec Siekierek Wielkich w 2021
roku zosta³ podwójnym wicemistrzem
Polski w karate. W £odzi, bo to tam

odby³y siê zawody, reprezentant poznañskiej
Dynamic Akademii Karate, zaj¹³ drugie miejsce
zarówno w gronie juniorów jak i seniorów. Tym
samym 16-letni podopieczny trenera Marka
Pawlaczyka sta³ siê najm³odszym zawodnikiem
w historii, który awansowa³ do fina³u mi-
strzostw Polski seniorów kata w karate. 

� Do tej pory w mistrzostwach kraju,
w ró¿nych kategoriach wiekowych, zdoby³em
osiem medali � wylicza Wojciech Niedziela.
� Karate rozpocz¹³em trenowaæ jeszcze
w przedszkolu. Tamte zajêcia tak mnie

urzek³y, ¿e zosta³em przy tym sporcie do tej
pory, trenuj¹c praktycznie codziennie.
W sumie to ju¿ prawie dwana�cie lat � dodaje
reprezentant Dynamic Akademii, dla którego
najwiêkszym wyzwaniem w nowym sezonie
bêdzie start na mistrzostwach Europy.

W O J C I E C H  N I E D Z I E L A

W Gu³towach mieszka ok. tysi¹c osób
i niemal wszyscy ¿yj¹ unihokejem.
Nie mo¿e byæ inaczej, bo dru¿yny

m³odzie¿owe miejscowego UKS to absolutna
krajowa czo³ówka. � Mo¿emy siê pochwaliæ
medalami mistrzostw Polski. W 2021 roku
nasi juniorzy m³odsi, bêd¹c najm³odsz¹ ekip¹
w stawce, zajêli szóste miejsce w turnieju fina-
³owym � mówi Krzysztof Zawadzki, nauczyciel,
animator i trener unihokeja w Gu³towach.

� Jak to siê wszystko zaczê³o? To by³o
w latach 90-tych. W naszej szkole nie mieli�my
wówczas hali i lekcje wychowania fizycznego
prowadzili�my w ma³ym holu. Nie by³o wiêc

mowy, aby graæ w pi³kê no¿n¹ czy koszykówkê.
Pad³o wiêc na unihokej � wspomina. Gra
wszystkim przypad³a do gustu i rozpoczê³o
siê szkolenie. Obecnie UKS Victoria z powo-
dzeniem gra w I lidze mê¿czyzn. Sezon
2020/21 dru¿yna zakoñczy³a na pi¹tym miejscu.
Klub wychowa³ te¿ kilku reprezentantów
Polski. 

U K S  V I C T O R I A  
G UŁT O W Y
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UKSTFP Mróz Jedynka Kórnik
mo¿e siê pochwaliæ ca³¹
grup¹ m³odych, zdolnych

zawodniczek oraz zawodników, którzy regu-
larnie zdobywaj¹ medale mistrzostw Polski
w ró¿nych kategoriach wiekowych. Jednym
z nich jest 16-letni Julian Gabrusewicz, który
w 2021 roku, na torze w Pruszkowie zosta³
mistrzem Polski juniorów m³odszych w keirinie
oraz zdoby³ srebrny medal w wy�cigu na 500
metrów ze startu zatrzymanego.

� Julian mieszka na co dzieñ w Kamionkach
i jest naszym wychowankiem. To zawodnik,
który robi systematyczne postêpy i w przy-
sz³o�ci mo¿e byæ bardzo dobrym kolarzem.

Chcia³bym jednak podkre�liæ, ¿e takich uta-
lentowanych zawodników w naszym klubie
jest wiêcej. Jedni rozwijaj¹ siê szybciej inni
wolniej, ka¿dy w swoim tempie. I co najwa¿-
niejsze, s¹ chêtni do pracy � podkre�la trener
Robert Taciak.   

J U L I A N  G A B R U S E W I C Z

W Radzewie stawiaj¹ na unihokej.
I robi¹ to skutecznie, bo w 2021
roku na mistrzostwach Polski ju-

niorek m³odszych, dziewczyny z UKS Radzevii
wywalczy³y br¹zowy medal. Podobny wynik
uzyska³y tak¿e rok wcze�niej. � Tamten sukces
smakowa³ jednak zupe³nie inaczej, bo roz-
grywki, ze wzglêdu na pandemiê, zakoñczono
w trakcie sezonu i nie by³o nawet okazji, aby
wspólnie nacieszyæ siê tym, co osi¹gnêli�my.
Tym razem by³o zupe³nie inaczej � opowiada
Karol Niemier, trener zespo³u.

UKS Radzevia powsta³a na bazie znakomi-
tych wyników uzyskiwanych przez uczennice

tamtejszej szko³y podstawowej. � Unihokej
jest u nas sportem numer jeden. Trenuj¹ go
ju¿ nawet dzieci z zerówki. W 2016 roku,
w ogólnopolskich rozgrywkach szkolnych
dziewczyny zajê³y trzecie miejsce i wrêcz wy-
musi³y na mnie, abym za³o¿y³ klub. I tak to
siê zaczê³o� � wspomina Karol Niemier, który
jest tak¿e nauczycielem w szkole.  

U K S  R A D Z E V I A  
R A D Z E W O

SPORT W GMINIE KÓRNIK 



W ychowanka LKTS Luveny w 2021 roku
wywalczy³a dwa br¹zowe medale
mistrzostw Polski w tenisie sto³o-

wym ¿aczek. Zawody odby³y siê w Ostródzie,
a 11-latka z Lubonia stanê³a tam na najni¿szym
stopniu podium zarówno w singlu jak i w deblu.
� Trenujê ju¿ kilka lat. Mój typowy dzieñ
wygl¹da tak, ¿e o godz. 6.30 idê na pierwszy
trening, po którym od razu zaczynam lekcje.
Po szkole mam trochê odpoczynku, a pó�niej
znowu jest trening. I tak piêæ dni w tygo-
dniu� � mówi zawodniczka.

� To bardzo ambitna dziewczyna. Niemal
w ka¿dym miesi¹cu ma najlepsz¹ frekwencjê
na zajêciach w ca³ym klubie � chwali pod-

opieczn¹ trener Piotr Ciszak. � Oprócz praco-
wito�ci na pewno wyró¿nia j¹ ofensywny styl
gry. To, ¿e zdoby³a medale w�ród ¿aczek bardzo
nas cieszy, ale najwa¿niejsze jest to, aby
systematycznie robi³a postêpy i odnosi³a
podobne sukcesy w kolejnych kategoriach
wiekowych, a pó�niej sta³a siê bardzo dobr¹
seniork¹ � dodaje szkoleniowiec.

N A T A S Z A  A D A M C Z Y K

W 14-letniej historii Luboñskiego
Klubu Tenisa Sto³owego jego re-
prezentanci  wywalczyli 14 medali

mistrzostw Polski. Wizytówk¹ klubu jest zespó³
seniorek, od kilku ju¿ lat z powodzeniem wy-
stêpuj¹cy w rozgrywkach I ligi. Jego rezerwy s¹
czo³owym zespo³em II ligi, a dru¿yna mê¿czyzn
walczy na III-ligowym poziomie. � Jeste�my
zdecydowanie najmocniejszym o�rodkiem tenisa
sto³owego w Wielkopolsce. Nie tylko pod
wzglêdem sportowym, ale te¿ organizacyjnym
� zapewnia prezes Tadeusz Nowak.

� O tym, ile znaczy Luboñ na mapie tenisa
sto³owego w naszym kraju najlepiej �wiadczy
fakt, ¿e to w³a�nie tutaj dzia³a o�rodek szko-
leniowy Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego,

skupiaj¹cy najzdolniejsz¹ m³odzie¿ z ca³ego
województwa. Takich o�rodków jest w Polsce
tylko osiem � dodaje. O dominacji LKTS
�wiadcz¹ te¿ liczby. Tylko w 2021 roku za-
wodnicy z Lubonia w mistrzostwach Wielko-
polski siêgnêli po 9 z³otych, 7 srebrnych
i 9 br¹zowych medali w ró¿nych kategoriach
wiekowych. 

L K T S  L U V E N A  L U B OŃ
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K acper Skrobiszewski reprezentuje
klub Dynamic Akademia Karate. Spor-
tami walki zafascynowa³ siê bêd¹c

jeszcze dzieckiem. Karate trenuje od 14 lat.
Specjalizuje siê w kategorii kata (tzw. uk³ad
formalny � pokaz), choæ rywalizuje równie¿
w kumite (walka). Najwiêksze sukcesy m³odego
mieszkañca gminy Mosina to m.in. podwójne
mistrzostwo Polski w 2020 roku. W kata wywalczy³
tytu³ w rywalizacji indywidualnej, a w kumite
w dru¿ynowej (bierze udzia³ w trzyosobowym
zespole). Z kolei w 2021 roku stan¹³ z kolegami
na drugim stopniu podium w zmaganiach
dru¿ynowych w konkurencji kata podczas MP.

Zosta³ te¿ wicemistrzem Europy w kata indywi-
dualnym i dru¿ynowym. Do tego wszystkiego
do³o¿y³ br¹zowy medal podczas M� w kumite
(start indywidualny).

� Obecnie trenujê w klubie Dynamic
Akademia Karate, gdzie szkolê tak¿e adeptów
tej dyscypliny. Prowadzê równie¿ obozy
i zgrupowania kadry województwa wielkopol-
skiego � mówi Kacper Skrobiszewski.

W tym roku Uczniowski Klub Sporto-
wy Orlik Mosina bêdzie obchodzi³
ma³y jubileusz 10-lecia istnienia.

Klub powsta³ przy Zespole Szkó³ w Kro�nie
(gmina Mosina). Jako pierwsza powsta³a sekcja
pi³ki no¿nej, nastêpnie futsalu, najm³odsza
jest sekcja tenisa, któr¹ prowadzi Rafa³ Kubacki. 

� Wizytówk¹ jest sekcja futsalu. W 2020
roku zespó³ awansowa³ do I ligi, która jest za-
pleczem ekstraklasy. W sezonie 2020/2021
zajêli�my czwart¹ lokatê w rozgrywkach, spra-
wiaj¹c kilka razy niespodzianki. Mamy seniorów
oraz grupê U19. Z kolei pi³kê no¿n¹ trenuje
oko³o 140 dzieci i m³odzie¿y � wylicza Marcin
Jakubowski, prezes UKS Orlik Mosina.

W planach jest otwarcie kolejnych sekcji:
koszykarskiej i siatkarskiej. Zanim to jednak
nast¹pi w czerwcu ma zostaæ zorganizowana
ma³a gala po³¹czona z piknikiem na jubileusz
10-lecia powstania klubu. Warto zaznaczyæ,
¿e treningi odbywaj¹ siê w obiektach O�rodka
Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

U K S  O R L I K  M O S I N A

SPORT W GMINIE MOSINA 

K A C P E R
S K R O B I S Z E W S K I



F ryderyk Lechno-Wasiutyñski jest
mieszkañcem gminy Murowana Go�lina,
reprezentuje Park Rekreacyjno-Spor-

towy fairPlayce Poznañ. 17-latek od tego roku
rywalizuje w kategorii juniorów (do lat 18).
Mimo m³odego wieku jest ju¿ utytu³owanym
tenisist¹. � Zdobywa³em z³ote medale mistrzostw
Polski w grze pojedynczej i podwójnej � w hali
i na otwartych kortach � w kategoriach do lat
12 i 14. Wywalczy³em te¿ tytu³y w rywalizacji
dru¿ynowej � wylicza Fryderyk Lechno-Wasiu-
tyñski, który od 2022 rywalizuje w�ród juniorów.
M³ody tenisista ma te¿ osi¹gniêcia rywalizacji

miêdzynarodowej wygrywa³ m.in. zawody
Tennis Europe (U14), ranga 2 w £odzi. Startuje
w turniejach ITF (do lat 18). 

Szkoleniowcem Fryderyka jest jego tata
� Micha³, który ma za sob¹ karierê zawodnicz¹
i wieloletnie do�wiadczenie trenerskie (pra-
cowa³ m.in. w Niemczech).

F R Y D E R Y K
L E C H N O - W A S I U T YŃS K I

K lub Sportowy Kawalkada jest najwiêk-
szym o�rodkiem ³ucznictwa konnego
w Polsce. � Organizujemy zawody

³ucznictwa konnego, zawody skokowe, zajêcia
z hipoterapii, warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y,
jazdy w terenie i inne aktywno�ci � wylicza Anna
Sterczyñska, prezes Kawalkady. 

£ucznictwo konne jest osobn¹ form¹
³ucznictwa tradycyjnego. � £¹czy ze sob¹
dwie dyscypliny sportu: je�dziectwo i ³ucznictwo.
Je�dziec jad¹c w pe³nym galopie oddaje strza³
do tarczy � wyja�nia A. Sterczyñska.

Klub Kawalkada powsta³ w styczniu
2018 r. Co roku organizuje szereg miêdzyna-

rodowych zawodów ³ucznictwa konnego.
W 2019 roku IHAA (Miêdzynarodowe Stowa-
rzyszenie £ucznictwa Konnego) powierzy³o
klubowi organizacjê Drugich Mistrzostw Europy
w £ucznictwie Sportowym � imprezy sportowej
o bardzo wysokiej randze. Na tych zawodach
Polska jako kraj zajê³a drugie miejsce, a Anna
Sterczyñska czo³owa trenerka ³ucznictwa
konnego zdoby³a br¹zowy medal w konkurencji
Koreañskiej. 

K S  K A W A L K A D A
R A K O W N I A
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S port to jego drugie imiê. Rywalizacja
i determinacja � nie s¹ mu obce. Szymon
Cybal, mieszkaniec Jerzykowa, gmina

Pobiedziska, wielokrotnie reprezentowa³ Polskê
na arenach miêdzynarodowych. W roku 2021,
po kilku latach rozbratu ze sportem, zdoby³
na Mistrzostwach Polski Mastersów w kana-
dyjkach 5 z³otych i 2 srebrne medale.

W latach 1998 � 2004 wywalczy³ ponad
15 tytu³ów Mistrza Polski, miêdzy innymi
z olimpijczykami: Paw³em Baraszkiewiczem,
Danielem Jêdraszko i Andrzejem Jezierskim
w C4 na 1000m. By³ te¿ finalist¹ Mistrzostw
�wiata w Japonii i trzykrotnym Mistrzem
Europy Dragon Boat (smoczych ³odzi).

� Umiem przegrywaæ, ale nie lubiê.
Obieca³em sobie, ¿e siêgnê po z³oto � mówi
Szymon Cybal i dodaje: � Sport uczy pokory
i pomaga wypracowaæ cechy, które przydaj¹
siê w pracy zawodowej.

S Z Y M O N  C Y B A L

Ponad 200 meczów oraz 1000 jednostek
treningowych zaliczyli pi³karze Huraganu
w 2021 roku. Na ten dorobek pracowa³o

8 dru¿yn w ró¿nych kategoriach wiekowych.
W pobiedziskim klubie trenuje ok. 200 osób
w tym dziewczynki zrzeszone w dru¿ynie ta-
necznej cheerliderek �Huragan Girls�.

Najwiêkszym sukcesem by³o w 2021 roku
pewne wygranie V ligi oraz awans seniorów
do IV ligi. Obecnie Huragani�ci rywalizuj¹ na
drugim w historii klubu poziomie pod wzglêdem
zasiêgu/obszaru ligi. 20-zespo³owa grupa ze-
spo³ów, obejmuj¹ca ca³¹ Wielkopolskê daje
mo¿liwo�æ rywalizacji z zespo³ami z najwiêk-
szych miast regionu takich jak Konin, Kalisz,
Ostrów Wlkp., Ko³o, Kêpno czy Wrze�nia.

� Cieszy równie¿ rozwój Akademii oraz
coraz wiêksza liczba trenuj¹cych dzieci
i m³odzie¿y. Regularna walka w rozgrywkach
ligowych i turniejach to podstawowy cel Akademii
Huraganu Pobiedziska. Klub ca³y czas jest
w gronie 250 klubów i akademii w Polsce
bior¹cych udzia³ w wymagaj¹cym programie
Certyfikacji Szkó³ek Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej � mówi Grzegorz Krawczyk, prezes
Huraganu Pobiedziska.

HURAGAN POBIEDZISKA

SPORT W GMINIE POBIEDZISKA 
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T adeusz Janaszek jest zawodnikiem klubu
badmintona PTS Puszczykowo i repre-
zentuje klub w kategorii m³odzików. Do

jego najwiêkszych osi¹gniêæ zaliczyæ nale¿y
br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski
M³odzików M³odszych w badmintonie w grze
mieszanej i æwieræfina³ w singlu, które odby³y
siê w maju 2021 roku w Suchedniowie. Ponad
to Tadeusz Janaszek wielokrotnie stawa³ na
podium ogólnopolskich zawodów badmintona:
trzy z³ote medale w wystêpie podczas krajowego
turnieju w Lubniewicach (singiel, debel, mikst),
srebrny medal na Grand Prix w Sulêcinie, dwa
z³ote medale w singlu i deblu w Miêdzynaro-
dowym Turnieju Badmintona � Puchar Gór

�wiêtokrzyskich w Suchedniowie, srebrny
medal w singlu w Grand Prix Polski w Bieruniu.

Dodatkowo Tadeusz Janaszek stawa³ na
drugim stopniu podium podczas Mistrzostw
Województwa Wielkopolskiego w singlu i mik�cie,
które odby³y siê w grudniu 2021 roku w Pusz-
czykowie. Tadeusz Janaszek jest cz³onkiem
kadry narodowej Polski w kategorii m³odzików.

T A D E U S Z  J A N A S Z E K

Miêdzyszkolny Klub Juvenia Puszczykowo
dzia³a od 1974 roku. Jest zrzeszony
w Polskim Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.

Od pocz¹tku powstania �ci�le wspó³pracuje
z Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Puszczykowie.
Juvenia jest klubem lekkoatletycznym, opartym
na uczniach klas sportowych. Prowadzi szkolenie
sportowe juniorów i m³odzików w grupach
sprintu, skoków, rzutów, biegów �rednich
i d³ugich. 

Klub wychowa³ wielu medalistów i repre-
zentantów kraju. Najbardziej utytu³owana
zawodniczka na przestrzeni lat to Anna Jaga-
ciak-Michalska (rocznik 1990), olimpijka

z Rio de Janerio 2016 r. w trójskoku � 10
miejsce,  medalistka Uniwersjady (2013,
2015), Mistrzostw Europy U20 i U23. 

Do najlepszych sportowców Juvenii
nale¿¹: Julia Dziamska, reprezentantka Polski,
i Adam Zió³kowski, br¹zowy medalista MP
U20 w rzucie m³otem.  

M K S  J U V E N I A  
P U S Z C Z Y K O W O
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Anna Jagaciak-Michalska  (MKS Juvenia Puszczykowo)
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Bilard to wielka sportowa pasja Kingi
Pietrzak. Obecnie reprezentuje ona
Akademiê Bilardow¹ Rokietnica.

Pierwsze kroki przy bilardowym stole stawia³a
w UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki. 

� W Poznaniu ukoñczy³am studia na kie-
runku protetyka. Wci¹¿ chcê siê tak¿e rozwijaæ
sportowo. Trenujê cztery razy w tygodniu,
w tym trzy razy staram siê przyje¿d¿aæ z
Poznania do klubu w Rokietnicy � mówi Kinga
Pietrzak, która planuje w tym roku udzia³
w Pucharze Europy, Pucharze Polski Kobiet
i w turniejach otwartych. Do najwa¿niejszych
osi¹gniêæ zalicza powo³anie do reprezentacji
Polski i udzia³ w Mistrzostwach Europy juniorów

w 2017 roku do lat 18 (Holandia). K. Pietrzak
ma równie¿ w swoim dorobku m.in. dwa br¹zowe
medale mistrzostw Polski seniorek, jeden
w bilardzie, a drugi w snookera. � Obecnie
stawiam jednak zdecydowanie na bilard �
mówi Kinga Pietrzak i dodaje, ¿e ze wzglêdu
na ma³¹ liczbê kobiet uprawiaj¹cych tê dyscy-
plinê w Polsce w rozgrywkach ligowych rywa-
lizuje wspólnie z mê¿czyznami.

K I N G A  P I E T R Z A K

MUKS Spartan Rokietnica Taekwondo
Olimpijskie dzia³a od 2017 roku.
W ci¹gu piêciu lat istnienia klub roz-

win¹³ siê bardzo dynamicznie. Obecnie trenuje
w nim 250 osób: od najm³odszych, dzieci
przedszkolnych maj¹cych po cztery lata po
grupê doros³ych. G³ówna siedziba klubu znajduje
siê w Rokietnicy, sala do zajêæ mie�ci siê przy
ul. Pocztowej 4, ale prowadzone s¹ tak¿e
treningi w innych lokalizacjach w gminie (np.
Napachanie, Mrowino).

� Taekwondo olimpijskie z ka¿dym rokiem
zyskuje na popularno�ci � mówi Piotr Trybu�,

prezes zarz¹du klubu i dodaje, ¿e w Spartanie
niezwykle istotny jest rozwój grup zawodni-
czych. W ubieg³ym roku sportowcy z Rokiet-
nicy wywalczyli br¹zowy medal podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (kadeci
12-14 lat). W czo³ówce s¹ tak¿e juniorzy 15-17
lat. Wyró¿niaj¹cym siê m³odym reprezentantem
Spartana jest Wiktor Szatan.

M U K S  S P A R T A N  
ROKIETNICA TAEKWONDO
O L I M P I J S K I E

SPORT W GMINIE ROKIETNICA 



Patryk Stankowski, rocznik 2000, wzrost
194 cm, pozycja na parkiecie � rozgry-
waj¹cy. M³ody koszykarz I-ligowego

GKS Tychy zaczyna³ swoj¹ przygodê w sporcie
w sekcji pi³ki no¿nej w Lipnie Stêszew. 

� Mój tata, Przemys³aw, nadal jeszcze
czynnie gra w pi³kê no¿n¹ w sekcji oldbojów
klubu Lipno. Sport, aktywno�æ mnie i m³odszej
siostrze Marcie, która amatorsko uprawia
boks, zaszczepi³ tata. A mnie dodatkowo
zmobilizowali s¹siedzi, z którymi gra³em
w koszykówkê na boisku orlik w Stêszewie �
mówi Patryk Stankowski, który jeszcze bêd¹c
uczniem szko³y podstawowej trafi³ do Pyry
Poznañ. Z tym klubem w kategorii U14 wywal-

czy³ br¹zowy medal mistrzostw Polski,
a w U16 zaj¹³ z kolegami pi¹t¹ lokatê w kraju. 

Patryk by³ równie¿ w reprezentacji
Polski do lat 18, która wyst¹pi³a w mistrzo-
stwach Europy. 

� Moja kariera powoli nabiera tempa.
Obecnie wystêpujê w I-ligowym GKS Tychy. 

P A T R Y K  S T A N K O W S K I

K S Lipno Stêszew w ub. roku obchodzi³
jubileusz 95-lecia powstania. Klub
wywodzi siê z Organizacji Gimna-

stycznej Sokó³. Pierwszymi sekcjami by³y:
boks, lekkoatletyka i ³ucznictwo. Obecnie
funkcjonuj¹ trzy sekcje: pi³ka no¿na mê¿-
czyzn i kobiet oraz hokej na trawie mê¿czyzn.

� Najwiêksze sukcesy? Wystêpy na po-
ziomie V ligi pi³ki no¿nej mê¿czyzn i w II lidze
kobiet. W ubieg³ym roku dru¿yna oldbojów
rywalizuj¹ca w hokeju na trawie zdoby³a mi-
strzostwo Polski swojej kategorii wiekowej �
mówi Marian P³óciniczak, prezes klubu.
� W du¿ej mierze stawiamy na szkolenie
dzieci i m³odzie¿y. W Lipnie trenuje a¿ 160
m³odych sportowców. 

W sekcjach pi³karskich (we wszystkich
kategoriach wiekowych) w kadrze trenerskiej
s¹ szkoleniowcy z uprawnieniami UEFA � A
i B. Z kolei w sekcji hokeja na trawie tworzony
jest zespó³ dziewczynek. 

� Chcia³bym podkre�liæ du¿e wsparcie ze
strony lokalnego samorz¹du. Zmodernizowany
zosta³ obiekt i zamontowano sztuczne o�wie-
tlenie na dwóch boiskach � dodaje prezes
P³óciniczak.

K S  L I P N O  S TĘS Z E W
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S port u 14-letniej Martyny Naro¿nowskiej
jest obecny od najm³odszych lat. Od 7.
roku ¿ycia trenuje judo w UKS Gimnazjon,

pocz¹tkowo w filii klubu w Biedrusku a obecnie
w Suchym Lesie.

W 2021 roku w swojej kategorii wiekowej
rocznik 2008/2009 zajê³a pierwsze miejsce
w rankingu wojewódzkim na 45 sklasyfikowanych
zawodniczek judo. W tym roku zakwalifikowa³a
siê ju¿ do fina³u konkursu wojewódzkiego
z WF. � Judo trenujê 3-4 razy w tygodniu. Ale
chcê i próbujê tak¿e innych dyscyplin sportu �
uprawiam akrobatykê, jazdê konn¹, koszy-
kówkê � mówi Martyna Naro¿nowska.

� Nie wiem jak Martyna to wszystko godzi.
Systematycznie trenuje judo, uczestniczy
w obozach i zawodach. Mieszka w Biedrusku
i na treningi doje¿d¿a do Suchego Lasu. To
pracowita, ambitna i kontaktowa dziewczyna
� charakteryzuje swoj¹ podopieczn¹ trener
klubowy Henryk Kusza.

M A R T Y N A  
N A R OŻN O W S K A

S towarzyszenie Kultury Fizycznej RED
BOX dzia³a od wiosny 2010 r. i jest or-
ganizacj¹, której celem jest przede

wszystkim propagowanie sportu w�ród dzieci
i m³odzie¿y. Jego dzia³alno�æ nie jest nastawiona
na cele komercyjne. � Stowarzyszenie szkoli
dzieci i m³odzie¿ w zakresie pi³ki no¿nej w ra-
mach RED BOX Pi³karskiej Akademii. Intensywny
rozwój Akademii doprowadzi³ do zaintereso-
wania najwiêkszych klubów, w tym Lecha
Poznañ, wieloma naszymi wychowankami � mówi
Krzysztof Graczyk, prezes Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie organizuje turnieje,
w tym Turniej Miko³ajkowy, Turniej WO�P,

Turniej Firm oraz RED BOX Junior Liga. Ta
ostatnia impreza to rozgrywki pi³karskie,
przeprowadzane dwa razy w roku, na boisku
otwartym skierowane do dzieci i m³odzie¿y
z Gminy Suchy Las i dru¿yn z pobliskich
miejscowo�ci. 

Wiêcej informacji na www.redboxpilkar-
skaakademia.pl i na facebooku.

S K F  R E D  B O X
S U C H Y  L A S

SPORT W GMINIE SUCHY LAS 



Mieszkaj¹ca w Kobylnicy, w gminie
Swarzêdz, Antonina Walczak zaczê³a
trenowaæ taekwondo olimpijskie maj¹c

zaledwie 6 lat. � To by³y zajêcia w szkole.
Przyznam siê, ¿e pocz¹tkowo ten sport nie
przypad³ mi do gustu, ale z czasem zacz¹³ mi
siê podobaæ, tym bardziej, ¿e zaczê³am od-
nosiæ sukcesy� I tak ju¿ jest od dziewiêciu
lat � wspomina zawodniczka reprezentuj¹ca
Akademicki Zwi¹zek Sportowy Organizacja
�rodowiskowa w Poznaniu.

� Moimi najwiêkszymi osi¹gniêciami s¹
z³oty medal mistrzostw Europy juniorów
m³odszych wywalczony w 2020 roku w Sarajewie.
W tej miejscowo�ci rok pó�niej zdoby³am br¹z

na mistrzostwach Europy juniorów. W tej ka-
tegorii wiekowej jestem najlepsza w Polsce,
a w�ród seniorek wywalczy³am br¹zowy medal
� wylicza 16-latka z Kobylnicy, która z taekwondo
wi¹¿e du¿e nadzieje. � Moim marzeniem jest
start na igrzyskach olimpijskich � zapewnia. 

A N T O N I N A  W A L C Z A K

W sekcji koszykówki Lidera trenuje
ponad dwie�cie dziewczynek
i ch³opców. I to z du¿ym powodze-

niem, bo klub ma wiele znacz¹cych osi¹gniêæ
w kategoriach m³odzie¿owych. Tylko w 2021
roku juniorki starsze wywalczy³y w Gdyni
czwarte miejsce w turnieju fina³owym M³odzie-
¿owego Pucharu Polski do lat 19, najbardziej
presti¿owego koszykarskiego turnieju m³o-
dzie¿owego w Polsce. Ten sam zespó³ w mi-
strzostwach Polski by³ pi¹ty.

W turnieju fina³owym mistrzostw kraju
zagra³y równie¿ m³odziczki i zajê³y w nim
ósm¹ lokatê. Równie bogate w sukcesy by³y

lata wcze�niejsze. � Stawiamy na rozwój
i szkolenie m³odzie¿y. W tym sezonie do
rozgrywek m³odzie¿owych zg³osili�my a¿ jede-
na�cie dru¿yn � zapewnia Marcin Madanowski,
dyrektor sekcji. Koszykarki ze Swarzêdza
z powodzeniem graj¹ te¿ w I oraz II lidze
kobiet, a mecze pierwszego zespo³u czêsto
ogl¹da na ¿ywo komplet widzów.

U K S  L I D E R  B A S K E T  
S W A R ZĘD Z

41SPORT W GMINIE SWARZĘDZ 
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Z awodnik Klubu Kolarskiego Tarnovia
Tarnowo Podgórne w 2021 roku zosta³
mistrzem Polski orlików do lat 23

w wy�cigu ze startu wspólnego. Zawody odby³y
siê w Kartuzach, a m³ody Mateusz Kostañski
by³ tam jeszcze trzeci w je�dzie indywidualnej
na czas. � Lepszego wyniku nie mog³em sobie
wymarzyæ � mówi³ po tamtych zawodach pod-
opieczny trenera Piotra Broñskiego. � To
pierwszy tytu³, jaki wywalczy³em, a �cigam siê
ju¿ od dziesiêciu lat � doda³.

W 2021 roku Mateusz Kostañski, wraz
z dru¿yn¹ orlików Tarnovii siêgn¹³ tak¿e po
medal na torze. By³o to na mistrzostwach
Polski w Szczecinie, gdzie kolarze z Tarnowa

Podgórnego zdobyli srebrny medal w wy�cigu
dru¿ynowym na dochodzenie, który jest kon-
kurencj¹ olimpijsk¹. Teraz przed m³odym za-
wodnikiem kolejne wyzwania, poniewa¿ po
skoñczeniu wieku m³odzie¿owca przyjdzie mu
startowaæ w elicie. Zrobi to ju¿ w nowej ekipie
� zawodowej grupie Voster ATS.

M A T E U S Z  K O S T AŃS K I

K oszykarze z Tarnowa Podgórnego
broni¹ honoru powiatu poznañskiego
w rozgrywkach II ligi. W sezonie

2020/21 rundê zasadnicz¹ zakoñczyli na
ósmym miejscu i w fazie play off przysz³o im
rywalizowaæ z najlepszymi po pierwszej czê�ci
rozgrywek Rycerzami z Rydzyny. W tym
dwumeczu lepsi okazali siê rywale i tym
samym Tarnovia zakoñczy³a sezon na ósmym
miejscu. Jej rezerwy, gdzie mog¹ siê ogrywaæ
m³odzi gracze, wystêpuj¹ na co dzieñ w III lidze. 

Bo w Tarnowie Podgórnym dbaj¹ o m³o-
dzie¿ i próbuj¹ j¹ zachêciæ do uprawiania tej
dyscypliny sportu. Po to w³a�nie zorganizowano

pierwsz¹ edycjê campu pod nazw¹ Basketball
& Life. Adepci koszykówki mogli wówczas po-
trenowaæ m.in. pod okiem olimpijczyka z Tokio,
10-krotnego mistrza Polski i br¹zowego
medalisty mistrzostw �wiata i Europy
w koszykówce 3×3, Przemys³awa Zamojskiego,
który by³ go�ciem specjalnym imprezy.

T A R N O V I A  B A S K E T
T A R N O W O  P O D G Ó R N E

SPORT W GMINIE TARNOWO PODGÓRNE 



POWIAT POZNAŃSKI TO STYL ŻYCIA
Miejsce wygodne dla mieszkańców i turystów, gdzie każdy może znaleźć dla
siebie odpowiednią formę aktywnego spędzania czasu.
www.powiat.poznan.pl
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�Przewodnik Sportowy 2021. 
Po medale z boisk i hal powiatu poznańskiego�

w wersji elektronicznej do pobrania tutaj:
https://powiat.poznan.pl/przewodnik-sportowy




