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Konkurs sportowej wiedzy Uczniowie Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego najlepsi w 6-zespołowej stawce w Muzeum Wodociągów

Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Pierwszy taki konkurs Andrzej
Maciejewski, pomysłodawca
cyklu, organizator piątkowego
konkursu i prowadzący od początku całą zabawę, zorganizował dokładnie 20 marca 2015
roku, a tematem były wtedy
sporty wodne.
Tematyka kolejnych konkursów to: 2. bydgoscy olimpijczycy, 3. bydgoskie gry zespołowe, 4. bydgoscy lekkoatleci
na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, 5. sukcesy
polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich w XXI wieku, 6. piłka ręczna w Polsce
i na świecie, 7. mistrzostwa Europy w piłce nożnej, 8. Polacy
na letnich igrzyskach olimpijskich (100 dni do Rio), 9. piłkarskie mistrzostwa Europy Euro
2016, 10. igrzyska olimpijskie
Rio 2016, 11. sport żużlowy
w Polsce i na świecie.
Andrzej Maciejewski pytania podzielił na sześć zestawów
tematycznych. Były to:
1. Polacy na mistrzostwach świata
(m.in. ile spotkań drugiej fazy mistrzostw świata

w 2014 roku odbyło się w hali „Łuczniczka”
w Bydgoszczy? odpowiedź - 8; grały tu Argentyna, Australia, Francja, Iran, Włochy i USA);
2. Polacy na mistrzostwach Europy
(m.in. na ostatnich mistrzostwach Europy w siatkówce, które odbyły się w Polsce, nasi siatkarze
odpadli w meczu o wejście do ćwierćfinału, z kim
przegrali ten pojedynek? odpowiedź - 0:3 ze Słowenią);
3. Polacy na igrzyskach olimpijskich
(m.in. jeden z polskich siatkarzy uczestniczył aż
4-krotnie w turniejach olimpijskich, proszę podać
kto? odpowiedź - Paweł Zagumny: 1996, 2004,
2008 i 2012).
W połowie rywalizacji
uczestnicy musieli także odpowiedzieć na dodatkowy zestaw
pytań, dotyczący wody (m.in.
jaki procent powierzchni naszej
planety pokrywa woda? odpowiedź: ok. 70 procent). Tu dużych strat praktycznie nie było,
tylko jeden zespół napisał, że
93 procent - troszkę za dużo.
5. Liga Światowa oraz inne turnieje
(m.in. ile medali zdobyli polscy siatkarze w rozgrywkach Ligi Światowej? odpowiedź - dwa: złoto w 2012 roku i brąz rok wcześniej);
6. Czołowi nasi siatkarze
(m.in. wystąpił w reprezentacji Polski w ponad
450 meczach międzypaństwowych, kto jest tym
rekordzistą? odpowiedź: Piotr Gruszka);
7. Pytania testowe
(m.in. tylko jedna polska drużyna klubowa triumfowała w europejskich pucharach, było to w sezonie 1977/1978, jaki to zespół? do wyboru były:
AZS AWF Warszawa, Gwardia Wrocław, Płomień
Milowice i Resovia Rzeszów; prawidłowa odpowiedź: Płomień Milowice).
W trakcie rywalizacji 3-osbowe zespoły niejako „podzieliły się” na dwie grupy.
Przed ostatnią serią pytań
w grze w o zwycięstwo liczyły

się trzy ekipy, każdą z nich dzielił punkt (50-49-48). Lider, czyli Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne, utrzymał prowadzenie,
dokładając 8 punktów.
Oprócz Andrzeja Maciejewskiego i przedstawiciela
„Expressu Bydgoskiego” w jury byli też Ryszard Kubiak (były wioślarz, olimpijczyk) i Marian Lewandowski (prezes
Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego). Każdy z uczestników z rąk Mariana Lewandowskiego otrzymał bilet na mecz
LSK: KS Pałac Bydgoszcz - Trefl
Proxima Kraków (poniedziałek,
18.00, hala „Łuczniczka”).
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ :
1. Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne - 58 pkt
(8-10-7-10-9-6-8); Wiktoria Ryżak, Maciej Okraska,
Filip Januchowski; opiekun Agnieszka TomczakMełnicka.
2. IV LO - 56 pkt (8-10-6-10-10-4-8); Krystian
Kieroński, Kamil Skibicki, Dawid Dukiewicz; opiekun Klaudiusz Grabowski.
3. I LO (1. zespół) - 55 pkt (8-8-8-10-9-6-6);
Wiktoria Pawlak, Paweł Olijewski, Bartosz
Matejski; opiekun Agnieszka Tomczak-Mełnicka.
4. ZS nr 9, XI LO - 47 pkt (6-8-8-10-5-4-6); Julia
Reszelewska, Jakub Służewicz, Miłosz Żurowicz;
opiekun Marzena Szymielewicz.
5. I LO (2. zespół) - 47 pkt (9-4-4-9-9-6-6); Julia
Man, Sandra Maślewska, Weronika Szczukiewicz;
opiekun Agnieszka Tomczak-Mełnicka.
6. ZS nr 12 - 38 pkt (8-0-6-10-6-2-6); Mateusz
Głon, Michał Urbanek, Artur Sakowski; opiekun
Barbara Wentowska.
Kolejne konkursy wiedzy
odbędą się już w przyszłym roku. 26 stycznia tematem będą
zimowe igrzyska olimpijskie; 23
marca - mistrzostwa świata
w piłce nożnej.¹
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Konkurs wiedzy sportowej ma się dobrze.
W piątkowe południe w Muzeum Wodociągów sześć 3-osobowych zespołów spotkało się po raz 12.
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Pierwsze pytanie: co ty wiesz o siatkówce?

Zwycięzcy - uczniowie Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego z wychowaczynią AGNIESZKĄ TOMCZAK-MEŁNICKĄ
oraz prowadzący konkurs ANDRZEJ MACIEJEWSKI
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Trzeba mieć duszę sportowca i społecznika
FOT. NADESŁANE/GEORGINA MYLER

NIEWIDOMI
- Walczący niepełnosprawny
sportowiec, który pokonuje
swoje słabości, odnosi sukcesy, cieszy się z nich, to budujący widok - mówi Aleksandra
Gierej, dyrektor oddziału
PFRON w Toruniu.
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W miniony weekend na strzelnicy bydgoskiego Zawiszy odbyły się zawody o Puchar Łuczniczki niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w jednej postawie.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Kranz, pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy ds.
osób niepełnosprawnych, Aleksandra Gierej, dyr. oddziału PFRON w Toruniu,
Krzysztof Badowski, dyr. KSN Łuczniczka oraz sędziowie.

KOŃCOWE WYNIKI
Podium kobiet: 1. Klaudia Żelazowska (IKS Morena Iława), 2. Maria Ciupińska (Sudety Kłodzko),
3. Edyta Kazberuk (IKS Victoria Białystok).
Podium mężczyzn: 1. Dawid Maksymiuk (Kormoran Giżycko), 2. Jacek Nowacki (Cross Opole),
3. Roman Jagodziński (IKS Morena Iława).
Niewidomi open: 1. Ewa Bosek (KSN Łuczniczka Bydgoszcz), 2. Jolanta Nowacka (Cross Opole),
3. Stanisław Laskowski (IKS Victoria Białystok).

Organizatorem był Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
Łuczniczka Bydgoszcz. Imprezę dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
W trakcie zawodów rozmawialiśmy z Aleksandrą Gierej,
dyrektor oddziału PFRON
w Toruniu. Zapytaliśmy, czym
dla niej jest wizyta na takiej
właśnie imprezie...
- To dla mnie przede wszystkim ogromnie ważne doświadczenie życiowe. Często patrzymy na projekty i są to tylko liczby, papiery, słowa. Zastanawiamy się nad ideą, zawartością
merytoryczną, a dopiero tu,
w tym miejscu, patrząc na zawodników, docieramy do sedna. Są ludzie, ich sukcesy i niepowodzenia, ale przede
wszystkim wiara w siebie. Ma
to ogromne przełożenie również na osoby pełnosprawne.

Na pewno wyjdę stąd zbudowana, bo po takich spotkaniach widzę, że ta nasza praca
ma głęboki sens.
Za sprawną organizację turnieju strzelców na obiekcie
CWZS Zawisza odpowiadała
Georgina Myler. A na przełomie
listopada i grudnia w hotelu
Akor odbędzie się finał ogólnopolskiej ligi showdown, której
inicjatorem i organizatorem jest
inny członek KSN Łuczniczka,
Łukasz Skąpski.
- Kiedyś stanęłam naprzeciwko tenisisty, zawodnika
showdown - dodaje Aleksandra
Gieraj. - On dla porządku miał
opaskę na oczach, ja nie. I nie
potrafiłam odebrać ani jednego
uderzenia, chociaż w normalnego tenisa stołowego grywam.
Wtedy zrozumiałam, że to są
autentyczni, prawdziwi sportowcy. O ogromnym potencjale, pasji i woli przezwyciężania
swoich słabości.
Pani dyrektor zadaliśmy też
pytanie, czy łatwo jest przeko-

nać zdrowych ludzi, żeby zaangażowali się w pracę na rzecz
niepełnosprawnych przy sporcie lub innych społecznych
sprawach...
- Myślę, że tak. Każdy z nas
ma w sobie jakiś tam potencjał
empatii, jedni powiedzmy więcej. Ludzie są na ogół zamknięci, kręcą się wokół własnych
spraw, ale jak trzeba, to nie odmówią pomocy. Żeby była ona
na wyższym poziomie, to oczywiście trzeba mieć duszę społecznika, a przy okazji przedsięwzięć sportowych, także duszę sportowca. Z podziwem patrzę na stowarzyszenia bydgoskie, które w różnych obszarach
niepełnosprawności wzmacniają osoby niepełnosprawne,
opiekują się nimi, przekonują
je do wysiłku. Często od osób
niepełnosprawnych słyszę, że
sport dla osób pełnosprawnych
to pasja, przygoda, ale dla osób
niepełnosprawnych, to jest pasja przygoda i obowiązek - dodaje Aleksandra Gierej.¹

