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I. Ogólnopolskie imprezy turystyczne

XLIV Ogólnopolski Rejs 22.07.-05.08. Wielkie Jeziora Zespó³ Elektrociep³owni Dariusz Pomyka³a 042 675 
¯eglarski Energetyków Mazurskie £ódŸ S.A. 53 28 (praca), 042 672 90 20

(dom), 0 601 386 934

XLV Jubileuszowy 11.09.-16.09. Karkonosze EnergiaPro KE S.A. Zbigniew Koz³owski
Ogólnopolski Górski Rajd Oddzia³ Jelenia Góra 075 753 02 54, 
Energetyków 0 609 678 805

II. Ogólnopolskie imprezy w zakresie sportu powszechnego i rekreacji 

V Jubileuszowe Ogólnopolskie 23.08.-27.08 Bia³a Podlaska Rada G³ówna FSE Biuro Federacji
Igrzyska Sportowe AWF SKT „Sekstant” 22 629 40 76, 22 621 91 83
Energetyków W³odzimierz Szymerski

0 508 005 182, 0 607 918 333

VI Indywidualne Zawody 16.09.-17.09. Dychów Zespó³ Elektrowni Jerzy Ostojski
„Na Orientacjê” Energetyków Wodnych S.A. Dychów, 068 383 74 34

UKS „Energetyk” Dychów 0 607 743 105

Ogólnopolski Turniej 20.10.-22.10. Tarnów ENION S.A. Walentyna Gniewek
w Tenisie Sto³owym ZE Tarnów 014 631 14 15
Energetyków
(dla niezrzeszonych w PZTSt)

III. Ogólnopolskie imprezy sportowe – Mistrzostwa Polski Energetyków 

XXI Mistrzostwa 07.08-13.08. Gryfino Zespó³ Elektrowni Maksymilian Marchlik 
Polski Energetyków Dolna Odra S.A., 091 316 56 40
w Tenisie KS „Energetyk” Gryfino 0 609 139 411

XI Mistrzostwa 02.09. £aziska Górne Stowarzyszenie Marek Gralec
Polski Energetyków Sportowo-Kulturalne 032 324 37 29
w Skacie „ELEKTRO”

XXIX Mistrzostwa Polski 04.09.-07.09. Jastrzêbia Góra Zespó³ Elektrociep³owni Adam Gadomski
Energetyków w Szachach £ód¿ S.A. 042 675 55 17, 0 695 774 982

Mistrzostwa Polski 15.09.-17.09. Muszyna ENION S.A. Tadeusz Murczak
Energetyków ZE Tarnów 0 604 164 947,
w Bryd¿u Sportowym Maria Ziaja 014 631 13 15

XXIX Mistrzostwa Polski 15.09.-17.09. Kraków TKKF „Energia” przy Bogdan Ulicki 
Energetyków w Pi³ce ENION S.A. ZE Kraków 012 261 25 41
Siatkowej (kobiet i mê¿czyzn)

VI Halowe Mistrzostwa Polski 03.11.-05.11. Toruñ KTS „Elektryk” Toruñ Wies³aw Szurmiej
Energetyków w Tenisie 056 659 51 75

Halowe Mistrzostwa Polski 17.11.-19.11 Be³chatów TSiR „Jupiter” przy BOT Zbigniew P³aza
Energetyków w Pi³ce No¿nej Elektrowni Be³chatów S.A. 044 635 29 75
OLDBOY

XII Halowe Mistrzostwa 08.12.-10.12. Chodzie¿ Grupa Energetyczna Leszek W³odarczyk 
Polski Energetyków ENEA Poznañ S.A., 0 607 688 859
w Pi³ce No¿nej Rejon Dystrybucji Pi³a

Kalendarz Imprez Federacji Sportowej „Energetyk” 
na 2006 rok – II pó³rocze

Nazwa imprezy Termin Miejsce Wspó³organizator Nazwisko i tel. kont. 
wspó³organizatora



JERZY OSTOJSKI

Jerzy Ostojski urodzi³ siê w 1942 roku
w Poznaniu. Tam te¿ ukoñczy³ technikum
mechaniczne i po uzyskaniu œwiadectwa
dojrza³oœci w 1962 roku powo³any zosta³ do
zawodowej s³u¿by wojskowej, któr¹ zakoñczy³
w 1992 roku. 

W trakcie pe³nienia zawodu ¿o³nierza zdoby³ dyplom magistra pedagogiki
na Uniwersytecie Szczeciñskim, a tak¿e dwukrotnie ukoñczy³ studia pody-
plomowe o specjalnoœci sportowej.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Dychowie za³o¿y³
UKS „Energetyk” ze specjalnoœci¹ biegów na orientacjê. To jego ulubiony
sport, by³ i jest czynnym zawodnikiem. Odnosi w tej dyscyplinie du¿e
sukcesy w kraju i za granic¹. Jest wielokrotnym medalist¹ mistrzostw Polski
w swojej kategorii wiekowej. Szeœciokrotnie reprezentowa³ nasz kraj
w mistrzostwach œwiata (Wêgry, Rosja, Dania, Szkocja, Hiszpania, Norwe-
gia). Biega³ te¿ w zawodach miêdzynarodowych w Skandynawi, W³oszech,
Francji, Grecji, Holandii, Niemczech i Czechach. 

Równie¿ jego podopieczni z UKS „Energetyk”, w którym pe³ni funkcjê
prezesa, trenera i zawodnika, odnosz¹ sukcesy w zawodach na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim (w 2005 roku zdobyli indywidualnie z³oto
i srebro w mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie). 

UKS „Energetyk” Dychów posiada licencjê Polskiego Zwi¹zku Biegów na
Orientacjê, jest cz³onkiem Federacji Sportowej „Energetyk” i ulubionym
klubem Zespo³u Elektrowni Dychów S.A., z którym od lat wspó³pracuje. 

Jerzy Ostojski drug¹ kadencjê pe³ni obowi¹zki przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej Rady G³ównej Federacji Sportowej „Energetyk”. 

Za zas³ugi w upowszechnianiu kultury fizycznej wœród dzieci i m³odzie¿y
zosta³ wielokrotnie wyró¿niony odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi,
m.in.: srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, medalem im. dr Henryka Jordana, z³ot¹
odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz FSE”, Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ TKKF,
srebrn¹ odznak¹ „Za Zas³ugi dla Sportu” i srebrn¹ odznak¹ „Za Zas³ugi
dla Rozwoju Biegów na Orientacjê w Polsce”.

Poza prac¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz biegami na orientacjê pan Jerzy ma
te¿ rozleg³e zainteresowania kulturalne. Jest mi³oœnikiem malarstwa, rzeŸby
i rzemios³a artystycznego. Zwiedzi³ szereg znanych muzeów europejskich,
m.in. Prado w Madrycie, Luwr w Pary¿u, muzeum Pabla Picassa w Barcelo-
nie, Ermita¿ w Sankt Petersburgu, muzeum Wikingów w Oslo i muzeum
Salvadora Dali w Figure (Hiszpania). Interesuje siê tak¿e muzyk¹ rozryw-
kow¹ (jego ulubione zespo³y to 2+1, Czerwone Gitary, ABBA), lubi te¿
muzykê powa¿n¹, operê i operetkê (ulubieni kompozytorzy to Beethoven,
Mozart, Gershwin, Bizet, Moniuszko, Puccini i Rossini).

W³aœnie obecnoœæ w Federacji osób takich jak Pan Jerzy pozwala naszej
organizacji przetrwaæ w najtrudniejszych nawet chwilach. 

B¹dŸmy nieskromni – mamy siê kim pochwaliæ!

Nasi dzia³acze
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Zarz¹d Rady G³ównej 
F.S. „Energetyk” 

kadencji 2003/2007

Prezes – Zbigniew Bicki

Wiceprezesi:

Marek Gralec
Edward Jaworski
Wies³aw Szurmiej

Sekretarz Generalny

Kazimierz Remiszewski

Skarbnik

Stanis³aw Michalak

Cz³onkowie Zarz¹du

Franciszek Bach
Zbigniew Biedny
Tadeusz Bielecki

Stanis³aw Kacperek
Micha³ Napiera³a
Marek Polañski
Bogdan Ulicki
Jerzy Walczak

Leszek W³odarczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicz¹cy
Jerzy Ostojski

Cz³onkowie Komisji

Wac³aw Kaczorowski
Artur Wiœniewski

Wydawca

Rada G³ówna 
Federacji Sportowej „Energetyk”

02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 91

tel./fax (022) 629 40 76
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A¿ trudno uwierzyæ, ale przy do-
datniej temperaturze i na sztucznym
œniegu uda³o siê rozegraæ VI Mistrzo-
stwa Polski Energetyków w Narciar-
stwie Alpejskim! Od 8 do 11 stycznia
2005 r. Szczawnica goœci³a ponad 150
zawodników z blisko 30 przedsiê-
biorstw – zarówno sektora elektro-
energetycznego, jak i wspó³pracuj¹-
cych z nim firm. Oto skrócona relacja
z tej imprezy red. Janusza Wojtala. 

Ze szczytu w Palenicy (722 m
n.p.m.) od razu widaæ bramki slalomu
giganta. Chocia¿ jest dopiero dziesi¹-
ta, s³oñce pra¿y niemi³osiernie. A tam
gdzie œwieci, zmro¿ony œnieg zaczyna
zamieniaæ siê w coœ, co przypomina
firn na alpejskim lodowcu (dla nie-
wtajemniczonych – gatunek ziarni-
stego, wiosennego œniegu, po którym
wbrew pozorom nieŸle jeŸdzi siê na
nartach). Na ca³e szczêœcie przezna-
czony „pod zawody” stok Szafranów-
ki (szczyt na wysokoœci 742 m n.p.m.)
w wiêkszoœci jest jeszcze w cieniu.
Dwa wyci¹gi talerzykowe – ka¿dy
o d³ugoœci ponad 300 metrów – ju¿
wioz¹ w górê zawodników, a na star-

cie i mecie krz¹taj¹ siê sêdziowie i za-
bezpieczaj¹cy mistrzostwa goprowcy.
Narciarze podzieleni s¹ na trzy kate-
gorie wiekowe, podobnie jak w zawo-
dowym sporcie kobiety i mê¿czyŸni
klasyfikowani bêd¹ oddzielnie. 

Jako pierwsze ruszy³y panie. Czasy
przejazdów waha³y siê miêdzy 20
a 35 sekund. Panowie wykrêcali nieco
lepsze wyniki – przeciêtnie w grani-
cach 20 – 25 sekund (najlepsi scho-
dzili poni¿ej 18 s.). Po pierwszym
przejeŸdzie niemal wszystko by³o ja-
sne – prowadz¹ reprezentanci firm
dzia³aj¹cych w rejonach górskich,
a wœród nich prym wiod¹ alpejczycy
z ENION S.A. Oddzia³ Bielsko-Bia³a
(dawniej Energetyka Beskidzka S.A.). 

A co o mistrzostwach s¹dzili uczes-
tnicy? – Bardzo siê cieszê, ¿e do zawo-
dów w ogóle dosz³o. W tym roku zamiast
zimy mamy jak do tej pory wiosnê, wiêc to
mój pierwszy wyjazd na narty – mówi³
Konrad Golisz z ENION S.A. Od-
dzia³ Czêstochowa. – Impreza bardzo
udana, oprócz sportowej rywalizacji
œwietnie siê bawimy. Równie¿ na rekre-
acjê nastawiony by³ Jan Pietrosiñski

z Elektrociep³owni Lublin – Wrotków
Sp. z o.o. – Nasza dru¿yna po raz pierw-
szy bierze udzia³ w ogólnopolskich nar-
ciarskich mistrzostwach energetyków.
Przyjechaliœmy wiêc bardziej dla rekre-
acji, ni¿ z myœl¹ o zwyciêstwie. 

Historia sportu pokazuje, ¿e dla bar-
dzo wielu ludzi pocz¹tkiem ich wielkiej
kariery by³ udzia³ w zawodach, w któ-
rych ostateczny wynik nie by³ najistot-
niejszy. Nie mia³y te¿ najwa¿niejszego
znaczenia nagrody i wyró¿nienia, choæ li-
czy³a siê ambitna rywalizacja wszyst-
kich uczestników – uwa¿a Zbigniew
Bicki, prezes Rady G³ównej Federacji
Sportowej „Energetyk” i przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego za-
wodów. – Mistrzostwa Polski Energety-
ków w Narciarstwie Alpejskim s¹ dosko-
na³¹ okazj¹ do czynnego wypoczynku
i rekreacji, do poznania siebie i swoich
mo¿liwoœci, spotkania nowych przyjació³
a tak¿e czerpania radoœci z uroków pol-
skich gór. Potwierdzaj¹ te¿ star¹ prawdê,
¿e udzia³ w ciekawych inicjatywach, któ-
rym towarzysz¹ zdrowa rywalizacja i go-
r¹ca atmosfera, buduje najlepszy towa-
rzyski klimat. Rosn¹ca z roku na rok

VI Mistrzostwa Polski Energetyków
w Narciarstwie Alpejskim
Szczawnica 2005
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liczba uczestników narciarskiej rywali-
zacji, a tak¿e zainteresowanie i imponu-
j¹ca obecnoœæ goœci oraz obserwatorów
imprezy, najlepiej œwiadcz¹ o randze te-
go przedsiêwziêcia. 

Mistrzostwom obok rywalizacji
miêdzy tyczkami slalomu przyœwie-
ca³y ambitne cele: propagowaæ sport
i rekreacjê jako zdrowy styl ¿ycia,
rozpowszechniæ narciarstwo wœród
pracowników energetyki, integrowaæ
oraz zacieœniaæ wiêzi kole¿eñskie,
wreszcie poznaæ Szczawnicê, Pieniny

i okolicê. Dlatego te¿ energetycy zje-
chali do oœrodka sanatoryjno-wcza-
sowego „Budowlani” na cztery dni,
podczas których nie tylko intensyw-
nie trenowali jazdê na nartach, ale
tak¿e mieli czas na zwiedzanie, po-
znanie góralskiej kuchni w „Karczmie
Pieniñskiej” oraz góralskiego humoru,
prezentowanego przez uœwietniaj¹cy
og³oszenie wyników i uroczyste roz-
danie nagród kabaret „Truteñ”. 

Organizatorami imprezy byli: Rada
G³ówna Federacji Sportowej „Energe-

tyk”, Elektrociep³ownie Warszawskie
S.A., Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczne „Sekstant”, Miejski
Oœrodek Kultury i Sportu w Szczaw-
nicy oraz Hotele EWSA Sp. z o.o. Ho-
norowy patronat nad mistrzostwami
obj¹³ burmistrz miasta Szczawnicy,
a sponsorsko wspar³y je firmy: Vat-
tenfall, R&M MainServ, Coaltran Sp.
z o.o., Grafiko Sp. z o.o., Impel oraz
czuwaj¹cy nad zdrowiem zawodni-
ków Lux-Med. 

Kategoria powy¿ej 50 lat

El¿bieta Sasin – LUBZEL S.A. 
Tadeusz Nowak – ENION S.A. Bielsko-Bia³a

Kategoria 35-45 lat

El¿bieta Podolska – EnergiaPro Jelenia Góra
Grzegorz Moskal – ENION S.A. Bielsko-Bia³a

Kategoria do 34 lat

Justyna Grechuta – PKE S.A. 
Marek Skrzypczyñski – ZRE Elko

Klasyfikacja dru¿ynowa:

1. ENION S.A. Bielsko Bia³a
2. ZRE Elko
3. Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A. 

Zwyciêzcy
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XXXIX Miêdzynarodowy Zi-
mowy Sp³yw Kajakowy Ener-
getyków odby³ siê w dniach

10-13 luty 2005 r. na rzece Brdzie.
Wziê³o w nim udzia³ 74 kajakarzy
z ca³ej Polski, w tym 6 osób z Berlina.
Spor¹ grupê stanowili ludzie m³odzi,
którzy w tego typu imprezie starto-
wali po raz pierwszy. Organizatora-
mi sp³ywu byli: Federacja Sportowa
„Energetyk” i Zespó³ Elektrociep³ow-
ni Bydgoszcz S.A. 

S³oneczna, choæ wietrzna, jak
przysta³o na Kaszuby, pogoda
zaskoczy³a mniej doœwiadczonych
zawodników, gdy¿ kilku z nich
zaliczy³o wywrotki, ale wiêkszoœci

uda³o siê omijaæ liczne przeszkody
„piekie³ka” ze zwalonymi w poprzek
rzeki du¿ymi, starymi drzewami,
przy zdradliwym i niebezpiecznym
miejscami nurcie rzeki. 

Uroczyste zakoñczenie imprezy
odby³o siê, jak zawsze, w klubie,
„Elektron” przy ZEC Bydgoszcz S.A.
Uczestniczyli w nim m.in. wicemar-
sza³ek województwa kujawsko-po-
morskiego – Jan Szopiñski, prezes
ZEC Bydgoszcz S.A. – Ryszard Po-
powski oraz Wies³aw Szurmiej
wiceprezes FS „Energetyk”. Koman-
dor sp³ywu Andrzej Zaremba og³o-
si³ wyniki. W klasyfikacji dru¿yno-

wej, podobnie jak w ubieg³ym roku,
zwyciê¿y³a Sekcja Turystyki Kajako-
wej RTW Bydgostia. Indywidualnie
najlepsi byli: Stanis³awa Marek
i Zbigniew Szynkielewicz. Wrê-
czono te¿ odznaki PTTK „Za wy-
trwa³oœæ”. Najwy¿sz¹ – platynow¹ –
otrzyma³ Stanis³aw Lewandowski,
który rzekami Europy przep³yn¹³ ju¿
11 500 km! 

Uczestnicy sp³ywu z pucharami i
nagrodami, po zjedzeniu tradycyjnej
grochówki i wypiciu lampki czerwo-
nego grzanego wina ¿egnali siê w mi-
³ej atmosferze s³owami: Do zobacze-
nia za rok!

Klasyfikacja dru¿ynowa

1. RTW Bydgostia Bydgoszcz
2. Arka V – Bydgoszcz
3. Zespó³ Remus – Gdynia

Tradycj¹ tego sp³ywu s¹ wyœcigi ka-
jakowe rozgrywane na trasie P³askosz
– Rudzki Most o d³ugoœci 9 km. Oto
zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach: 

K2 mix 

1. Stanis³awa Marek/Zbigniew
Szynkielewicz

2. Agata Kornik/Marian Pakalski
3. Danuta Kujawiñska/Konstanty

Kiryluk

K1 mê¿czyŸni

1. Mariusz S³owiñski
2. Maciej Juhnke
3. S³awomir Scheffs

K2 mê¿czyŸni

1. Jerzy Piniarski/Jan Zachulski
2. Wotold Timofiejuk/Roman 

Timofiejuk
3. Bart³omiej W³odarczyk/Grzegorz

Kieliszczyk

XXXIX Miêdzynarodowy Zimowy Sp³yw
Kajakowy Energetyków Brda 2005
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XIZimowy Rajd Górski Ener-
getyków w Gorcach odby³
siê w dniach 20-26 luty

2005 r. Tegoroczna edycja rajdu zo-
sta³a wpisana w kalendarz obchodów
100-lecia Energetyki Krakowskiej. 

Za bazê rajdu wybrano Oœrodek
Wypoczynkowy „Energetyk” w Ra-
bie Ni¿nej, a wiêkszoœæ tras prowa-
dzi³a przez teren Gorców, chocia¿
przez dwa dni uczestnicy wêdrowali
przez obszar Beskidu Wyspowego. 

Po raz kolejny odnotowaliœmy zna-
komit¹ frekwencjê – blisko 180 osób
z 25 zak³adów energetycznych, elek-
trowni, elektrociep³owni i innych
firm zwi¹zanych z energetyk¹. Poja-
wi³y siê te¿ dru¿yny debiutuj¹ce
w rajdach zimowych. 

Warunki atmosferyczne i œniegowe
by³y bardzo dobre. Program rajdu zo-
sta³ zrealizowany w ca³oœci, a jego
zwieñczeniem by³o wejœcie blisko 90

uczestników na najwy¿szy szczyt
Gorców – Turbacz. 

Zakoñczenie rajdu odby³o siê
w oœrodku bazowym. Uroczystoœæ
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ m.in.

Marian K³ysz – prezes Enion S.A.,
Jan Stopka – prezes ZWSE Kraków
S.A. oraz Bogdan Ulicki z Rady
G³ównej FS „Energetyk” – sponsora
imprezy.

XI Zimowy Rajd Górski
Eneregetyków Gorce 2005
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XII Mistrzostwa Polski Energety-
ków w Pool Bilardzie odby³y siê
w dniach 21-24 kwietnia 2005 roku. 

Organizatorem mistrzostw by³
MEDCOM Sp. z o.o. Zawody roze-
grano w warszawskim klubie bilardo-
wym „Atelier” wg przepisów Polskie-
go Zwi¹zku Bilardowego, dru¿ynowo
(ekipy 2 osobowe) i indywidualnie. 

W zawodach wziê³o udzia³ 29 za-
wodników reprezentuj¹cych dziesiêæ
firm. 

W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê-
¿y³a dru¿yna Energohandel 1, która
pokona³a w finale dru¿ynê PKE S.A.

Elektrownia £aziska 1 w stosunku 5:2.
W meczu o miejsce 3 Energia 1 poko-
na³a reprezentacjê Control Proces 5:0. 

Du¿o emocji dostarczy³ turniej in-
dywidualny. W finale spotkali siê
Tomasz Dymerski i £ukasz Wit-
kowski. Powszechnie uznawany za
faworyta Tomasz Dymerski (mistrz
z ubieg³ego roku) niespodziewanie
uleg³ £ukaszowi Witkowskiemu. 

Zwyciêzcy odebrali nagrody rze-
czowe ufundowane przez sponsora
imprezy firmê MEDCOM i umówili
siê na mistrzostwa w przysz³ym ro-
ku, w Zabrzu. 
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XII Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Pool Bilardzie Warszawa 2005

Wyniki

Mecz o miejsce 5 

Tomasz Kalinowski 
– Adam Putz 7:5

Mecz o miejsce 3

Daniel Karkoszka 
– Adam Lech 7:1

Mecz fina³owy

£ukasz Witkowski 
– Tomasz Dymerski 7: 3



Wyniki
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1. PKE S.A. Elektrownia
£agisza

2. Zak³ady
Energet

yczne
Okrêgu

Radoms
ko-

Kielecki

ego S.A.
z siedzi

b¹
w Skar¿

ysku
Kamien

nej
3. ENEA S.A. Poznañ
4. Elektrownia

VII Mistrzostwa Polski Energetyków
w Pi³ce No¿nej Chodzie¿ 2005 
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Mistrzostwa odby³y siê
w dniach 26 – 29 maja 2005
roku. Organizatorem mi-

strzostw by³a Rada G³ówna Federacji
Sportowej „Energetyk” oraz ENEA
S.A. Poznañ i Chodzieski Klub Spor-
towy „Polonia”. 

Komitet organizacyjny mistrzostw
pracowa³ w sk³adzie: Tadeusz Jeœko

– prezes ChKS Polonia, W³odzi-
mierz Prusak – dyrektor tego¿ klu-
bu, Piotr ¯urawski – z-ca burmi-
strza miasta Chodzie¿y oraz Leszek
W³odarczyk – komandor turnieju. 

Otwarcia mistrzostw dokona³ se-
kretarz generalny FS „Energetyk” Ka-
zimierz Remiszewski. 

Punktem kulminacyjnym tej uro-

czystoœci by³y obchody 80-lecia ist-
nienia Chodzieskiego Klubu Sporto-
wego „Polonia”. Ods³oniêto m.in.
dwie tablice pami¹tkowe: jedna
z nich g³osi, ¿e stadion miejscowego
klubu otrzymuje imiê Stanis³awa
Kitkowskiego, a druga upamiêtnia
przynale¿noœæ ChKS „Polonia” do Fe-
deracji Sportowej „Energetyk”. 

Kolejn¹ atrakcj¹ otwarcia by³ mecz
pi³karski rozegrany pomiêdzy pierw-
szoligow¹ dru¿yn¹ Polonii Warszawa
a czwartoligow¹ dru¿yn¹ Polonii
Chodzie¿. Mecz odby³ siê w 50. rocz-
nicê rozgrywek o Puchar Polski po-
miêdzy tymi dru¿ynami – wygra³a
Polonia Warszawa 1:0. Po meczu od-
by³a siê akademia, podczas której
wrêczono odznaczenia, dyplomy i li-
sty gratulacyjne osobom zas³u¿onym
dla ChKS „Polonia”. Ca³oœæ zakoñ-
czy³ koncert zorganizowany przez
Chodzieski Dom Kultury. 

28 maja wieczorem cz³onkowie
dru¿yn startuj¹cych w mistrzo-
stwach oraz mieszkañcy Chodzie¿y
i okolic spotkali siê na festynie inte-
gracyjnym. Zabawa trwa³a do póŸ-
nych godzin nocnych. 
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Turniej odby³ siê w Be³chatowie na
kortach ziemnych przy ul. Edwar-
dów 8 w dniach 4 – 5 czerwca 2005
roku. Otwarcia turnieju dokona³ pre-
zes Zarz¹du – Dyrektor Generalny
BOT Elektrowni Be³chatów S.A. 
Edward Najgebauer . 

W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in.:
Edward Olszewski, wicestarosta
Powiatu Be³chatowskiego, Euge-
niusz Bilkowski – wiceprezes Za-
rz¹du Dyrektor Techniczny BOT
Elektrowni Be³chatow S.A., Walde-
mar P³omiñski – prezes Zarz¹du
„ELBEST” Spó³ka z o.o., Zbigniew
P³aza – prezes Towarzystwa Sportu
i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni
Be³chatów, Zdzis³aw Guszczar –
prezes Be³chatowskiego Towarzy-
stwa Sportowego „AS”, Dariusz Cy-
wiñski – wiceprezes Be³chatowskie-
go Towarzystwa Sportowego „AS”,
Zbigniew Biedny – cz³onek Zarz¹-
du Federacji Sportowej „Energetyk”. 

W turnieju g³ównym wystartowa-
³o 30 dru¿yn. Zawodnicy startowali
w dwóch kategoriach wiekowych: do
45 lat oraz powy¿ej 45 lat. 

Uczestnicy turnieju wziêli udzia³
w wycieczce po OSiR „Wawrzkowi-
zna”. Oœrodek po³o¿ony jest wœród
lasów nad 16-hektarowym sztucz-
nym zbiornikiem wodnym w odle-
g³oœci 7 km od Be³chatowa, posiada
zaplecze sportowe oraz stadninê koni
– mo¿na jeŸdziæ konno oraz korzys-
taæ z przeja¿d¿ek bryczk¹. 

II Ogólnopolski Turniej Par Deblo-
wych Energetyków w Tenisie Ziem-
nym odby³ siê dziêki nastêpuj¹cym
sponsorom: BOT Elektrownia Be³-
chatów S.A., BOT KWB Be³chatów
S.A., Gmina Kleszczów, BOT Górnic-
two i Energetyka S.A., „ELBEST”
Spó³ka z o.o., Prezydent Miasta Be³-
chatowa, Starosta Powiatu Be³cha-
towskiego.

Klasyfikacja w kategorii do 45 lat 

1. Zbigniew Maruszak, Arkadiusz
Wojtala – BOT KWB Be³chatów
S.A. 

2. Krzysztof Sobieszczyk, Grzegorz
Szyda – BOT KWB Be³chatów
S.A. 

3. Dariusz Gajewski, Leszek Gier-
szewski – Zespó³ Elektrocie-
p³owni Wybrze¿e S.A. 

Klasyfikacja powy¿ej 45 lat 

1. Lech Cyprysiak, Andrzej Ko-
z³owski – PAK Serwis Konin

2. Marek Góralski, Krzysztof De-
cyk – Zespó³ Elektrowni Ostro³ê-
ka S.A. 

3. Krzysztof Grabowiecki, Jan Ma-
teusiak – BOT KWB Be³chatów
S.A.

II Ogólnopolski Turniej Par Deblowych
Energetyków w Tenisie Ziemnym
Be³chatów 2005



11

T
u

ry
st

y
k

a

XLI Ogólnopolski Sp³yw Kajakowy
Energetyków Krutynia 2005

W XLI Ogólnopolskim Sp³ywie Ka-
jakowym „Krutynia 2005” uczestni-
czy³y 104 osoby – pracownicy spó³ek
dystrybucyjnych, elektrowni oraz in-
nych organizacji energetyki zawodo-
wej i cz³onkowie ich rodzin. Ta tra-
dycyjna wodniacka impreza, bardzo
popularna wœród energetyków odby-
³a siê w dniach 26 czerwiec – 9 lipiec
2005 r. na trasie M³ynik – Ruciane –-
Nil. Uczestnicy przep³ynêli prawie
100 km rzek¹ Krutyni¹ i jeziorami. 

Organizatorami imprezy byli: Fe-
deracja Sportowa „Energetyk” oraz
Klub Sportowo-Turystyczny „Elek-
tryk” Toruñ, któremu uda³o siê pozy-
skaæ hojnych sponsorów: Zak³ad
Energetyczny Toruñ S.A., Energo-
handel Toruñ, SIDEn Toruñ oraz
Ciep³owniê Grudzi¹dz. Dziêki temu
mo¿na by³o zapewniæ uczestnikom
szeroki program sportowo-rekreacy-
jny i bardzo dobre warunki pobytu,
na co sk³ada³y siê m.in. œwietne biwa-
ki, transport ciê¿kich baga¿y, opieka
przewodników i lekarska. 

W trakcie sp³ywu odby³y siê m.in.
wyœcigi kajakowe, zawody ³ucznicze,
zawody strzeleckie z broni pneuma-

tycznej, turniej siatkówki i szachowy
oraz zawody wêdkarskie. 

Dla najm³odszych uczestników
zorganizowano szereg imprez i za-
baw sprawnoœciowych z atrakcyjny-
mi nagrodami. 

Imprezê zakoñczy³o ognisko, pod-
czas którego wrêczono nagrody zwy-
ciêzcom w poszczególnych konku-
rencjach, œwiadectwa „chrztu wod-
niackiego” osobom pierwszy raz bio-

r¹cym udzia³ w sp³ywie. Uczestnicy
bardzo dobrze ocenili imprezê zarów-
no pod wzglêdem organizacyjnym,
jak i atrakcyjnoœci oraz bezpieczeñ-
stwa. 

W uroczystoœci otwarcia i zakoñ-
czenia sp³ywu wzi¹³ udzia³ Wies³aw
Szurmiej – wiceprezes Rady G³ów-
nej Federacji Sportowej „Energetyk”
oraz cz³onkowie zarz¹du Klubu
„Elektryk”.
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Mistrzostwa odby³y siê
w dniach 8 – 12 czerwca
2005 r. w Pogorzelicy. Or-

ganizatorem by³a Federacja Sporto-
wa „Energetyk” przy wspó³udziale
ENTUR Sp. z o.o. (spó³ka córka
ENEA S.A. O/Szczecin). Turniej ro-
zegrano na dwóch profesjonalnych
boiskach pla¿owych przy oœrodku
ENEA S.A. Uczestniczy³y 4 pary ko-
biece i 27 par mêskich. 

Rozgrywki kobiet

W ramach turnieju kobiecego roze-
grano 16 meczów. W dwóch pierw-
szych dniach rozegrano po 6 meczów
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, po któ-
rych utworzono tabelê decyduj¹c¹
o rozstawieniu w meczach pó³fina³o-
wych, z których zwyciêzcy rozegrali

fina³, a przegrane pary mecz o trzecie
miejsce. 

Mecze eliminacyjne i pó³fina³owe
rozgrywane by³y w ramach jednego
seta, a mecze o medale do dwóch wy-
granych setów. 

Rozgrywki mê¿czyzn

Z 27 dru¿yn utworzono trzy grupy
po dziewiêæ zespo³ów. Rozstawienia
w nich dokonano na podstawie tur-
niejów siatkówki pla¿owej energety-
ków z lat 2003–2004 – ENEACUP 03
i 04 w Pogorzelicy oraz Igrzysk Spor-
towych Energetyków w Krakowie
(2004). Ka¿da z par po rozegraniu
2 meczów uzyska³a miejsce w tabeli,
na podstawie której dokonano roz-
stawienia do turnieju g³ównego, roz-
grywanego systemem brazylijskim

(system ten polega na tym, ¿e szanse
na wejœcie do pó³fina³ów traci dru¿y-
na, która przegra dopiero drugi
mecz). Po pierwszym dniu zawodów
¿adna z dru¿yn nie straci³a szans na
wygranie mistrzostw. W drugim
dniu zawodów rozegrano wiêkszoœæ
turnieju. W trzecim, decyduj¹cym
dniu, rozegrano mecze o medale oraz
o pozosta³e miejsca w mistrzostwach
– im póŸniej zespó³ odpad³ z turnieju
g³ównego tym o wy¿sze miejsce koñ-
cowe walczy³. 

Mecze w grupach oraz o miejsca
rozgrywano do wygrania jednego se-
ta (do 15 pkt., 2 przewagi), mecze
w drugim dniu zawodów oraz
o miejsca 7-27 – 1 set do 21 pkt. Me-
cze pó³fina³owe i fina³owy oraz
o miejsce 5 – do dwóch wygranych
setów do 21 pkt. (trzeci do 15 pkt.).

I Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Siatkówce Pla¿owej Kobiet i Mê¿czyzn
Pogorzelica 2005
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1. Urszula Pietrzak, 
Dorota Wojtkiewicz – £ódzki
Zak³ad Energetyczny S.A. 2

2. Barbara Szafirska, Ilona Wójcik
– RAFAKO 2 

3. Anna Adamiak, Beata
Karczewska – £ódzki Zak³ad

Energetyczny S.A. 1 
4. Aleksandra Lipiñska,

Iwona Œpiewak-Bie¿uñska 
– RAFAKO 1 

5. Izabela Król, Czes³awa
Michalik – ENEA S.A.
O/Szczecin 

6. Krystyna Glepicka, Joanna ¯uk
– ENEA S.A. O/Poznañ 

7. Anna Pulecka, Anna Kasza 
– ENEA S.A. O/Bydgoszcz 

8. Gra¿yna Majchrzak, 
Olga Pietkiewicz – ENERGA
S.A. Gdañsk 

Klasyfikacja koñcowa kobiet

1. Wojciech Szymankiewicz,
Tomasz Józefowicz
– KOGENERACJA S.A.
Wroc³aw 1 

2. Dariusz Hanuszkiewicz,
Sebastian Piotrowski 
– PKE S.A. £aziska 1 

3. Dariusz Markiewicz, 
Maciej Malinowski –
KOGENERACJA S.A.
Wroc³aw 2 

4. Jerzy Koz³owski, 
Jacek Wojciechowicz –
ENERGA S.A. Koszalin 1 

5. Miros³aw Chmielewski,
Dariusz Kurza 
– Zespó³ Elektrociep³owni
£ódŸ S.A. 1 

6. Jerzy Kundzinowicz,
Mariusz Bo¿ejewicz 
– ENERGA S.A. Elbl¹g 

7. Dariusz Szyæko, 
Andrzej £aszuk 
– ENERGA S.A. Olsztyn 2 

8. Mariusz Miechowicz,
Jacek Kuligowski 
– ENERGA S.A. Olsztyn 1

Klasyfikacja koñcowa mê¿czyzn 
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V Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Wêdkarstwie Sp³awikowym 
Konin 2005

V Mistrzostwa Polski Energetyków
w Wêdkarstwie Sp³awikowym odby-
³y siê w dniach 23 – 24 czerwca 2005
roku. Organizatorem zawodów ju¿
po raz trzeci z rzêdu by³a Federacja
Sportowa „Energetyk” oraz Ko³o
PZW nr 41 przy Elektrowni P¹tnów.
Patronat honorowy objê³a El¿bieta
Puchalska, by³a prezes spó³ki Us³ug
Socjalnych AS PAK sp. o.o., która od
wielu lat wspomaga ko³a wêdkarskie
przy Elektrowniach ZE PAK S.A. rad¹
i fachow¹ pomoc¹ swoich s³u¿b so-
cjalnych. 

W mistrzostwach bra³y udzia³ dru-
¿yny reprezentuj¹ce energetyków

z ca³ej Polski. Ogó³em w obydwu tu-
rach, zawodnicy z³owili 162,46 kg
ryb. W tym roku nie by³o ani amu-
rów ani to³pyg, które jak co roku s¹
nie lada zaskoczeniem dla zawodni-
ków bior¹cych udzia³ w zawodach.
Po raz pierwszy na naszych wodach,
królowa³a tego roku ukleja, przy wy-
³awianiu której trzeba by³o siê nieŸle
napracowaæ. 

Jedn¹ z atrakcji zawodów by³ pik-
nik, przygotowany przez g³ównego
kucharza Tour de Pologne pana Zbi-
gniewa Binka. Zorganizowano tak-
¿e zawody strzeleckie. 
Sêdzi¹ g³ównym by³ kolega Stefan

Silny, nad bezpieczeñstwem i prze-
strzeganiem regulaminu nad wod¹,
czuwali sêdziowie sektorowi. 

Nale¿y wspomnieæ o weteranie
wêdkarstwa, którego goœciliœmy
w tym roku na zawodach a by³ nim
pan Zdzis³aw Matla z Kozienic – to
on wita³ i ¿egna³ zawodników. 

Organizacja zawodów wêdkar-
skich w Koninie posiada tê zaletê, ¿e
akweny na których odbywaj¹ siê za-
wody znajduj¹ siê w œrodku Polski,
co stwarza dobre warunki dojazdu
dla wszystkich. Nastêpn¹ niew¹tpli-
wie zalet¹ jest mo¿liwoœæ wêdkowa-
nia na wodach podgrzanych.
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Indywidualne

1. Marek Goszczyñski 
– Elektrociep³ownie
Warszawskie S.A. 

2 Krzysztof Wiœniewski 
– Elektrociep³ownie
Warszawskie S.A. 

3. Leszek R¹czka – Lubelskie
Zak³ady Energetyczne
LUBZEL S.A. 

4. Marian Lasota – Zak³ad
Dystrybucji Energii Chodzie¿

5. Marek Chatkowski 
– Elektrownia Dolna Odra
S.A. 

6. Jaros³aw Kowalczyk 
– Lubelskie Zak³ady
Energetyczne LUBZEL S.A. 

Dru¿ynowe

1. Elektrociep³ownie
Warszawskie S.A. 

2. Lubelskie Zak³ady
Energetyczne LUBZEL S.A. 

3. Elektrownia Konin

Wyniki 



XLIIIOgólnopolski
Rejs ¯eglarski
Energetyków

zorganizowany przez Radê G³ówn¹
Federacji Sportowej „Energetyk” i Ze-
spó³ Elektrociep³owni w £odzi S.A.
odby³ siê w dniach 23 lipca – 6 sierp-
nia 2005 r. ¯eglowaliœmy po central-
nej i po³udniowej czêœci Wielkich Je-
zior Mazurskich. 

W rejsie wziê³o udzia³ 87 uczestni-
ków – pracowników energetyki z ro-
dzinami na 18 jachtach kabinowych.
Najliczniej reprezentowana by³a
£ódŸ, Wroc³aw, Lubliniec i Bielsko-
-Bia³a. Sprzêt, na którym p³ywaliœmy
by³, podobnie jak w zesz³ym roku,
w bardzo dobrym stanie. Wyczarte-
rowany zosta³ z tej samej wypo¿y-
czalni, co w ci¹gu kilku ostatnich lat.
Jeœli nie pogorszy siê jakoœæ us³ug, da-
lej bêdziemy z niej korzystaæ. 

Rejs przebiega³ planowo i spraw-
nie. Odby³y siê wszystkie zaplano-
wane imprezy i konkursy: piosenki

¿eglarskiej, fotograficzny, wybór
„Kapitana Rejsu” i oczywiœcie naj-
wa¿niejsze (w tym roku wyj¹tkowo
trzyetapowe a nie jak zwykle dwu-
etapowe) regaty ¿eglarskie rozegrane
na jeziorach Œniardwy, Seksty i Nie-
gocin. 

Wyj¹tkowoœæ tegorocznych regat
(wziê³o w nich udzia³ 78 osób na 16
jachtach) polega³a tak¿e na tym, ¿e
trzeci ich etap odby³ siê na jeziorze

Niegocin, na specjalnie w tym celu
wyczarterowanych Omegach, czyli
jachtach typowo regatowych, z pro-
fesjonalnym sêdzi¹, statkiem komisji
regatowej i asekuracj¹ WOPR-u. 

Podczas tradycyjnych ju¿ Neptu-
naliów do grona braci ¿eglarskiej
przyjêtych zosta³o 26 m³odych adep-
tów.

Pogoda by³a zmienna – trochê upa-
³u, trochê deszczu, trochê wiatru,
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XLIII Ogólnopolski Rejs ¯eglarski
Energetyków Mazury 2005
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Mistrzostwa rozegrano w dniach
22 – 28 sierpnia 2005 r. w Gryfinie.
W turnieju wziê³o udzia³ 49 zawod-
ników z 23 firm, w tym jedna za-
wodniczka. Turniej odby³ siê w spor-
towej, kole¿eñskiej atmosferze. Za-
wodnicy byli dobrze przygotowani

do zawodów. Organizatorem mi-
strzostw by³a Federacja Sportowa
„Energetyk” oraz firma ZEDO S.A. 

Dla zawodników zorganizowano
ognisko oraz spotkanie ze sponsora-
mi i organizatorami MP. 

XX Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Tenisie
Gryfino 2005

Kategoria powy¿ej 45 lat
1. Roman Mrozek 

– Kompania Wêglowa S.A.
KWK Bielszowice

2. Bogus³aw Domañski 
– Elektrownia Kozienice S.A. 

3. Tadeusz Micha³czak
– Zak³ad Energetyczny

Kraków S.A. 

Kategoria open
1. Dariusz Gajewski 

– Zespó³ Elektrociep³owni
Wybrze¿e S.A. 

2. Adam Umnicki 
– EnergiaPro Koncern
Energetyczny S.A. O/Legnica

3. Janusz Uszczewski 
– Zespó³ Elektrowni Dolna
Odra S.A. 

Debel
1. Waldemar Butanowicz 

i Marek Bo³szuk – Spó³ka
Energetyczna Jastrzêbie S.A. 

2. Adam i Krzysztof Adamczyk 
– Zespó³ Elektrowni Dolna
Odra S.A. 

3. Bogus³aw Domañski 
– Elektrownia Kozienice S.A. 
i Janusz Uszczewski – Zespó³
Elektrowni Dolna Odra S.A. 

Klasyfikacja generalna
1. Roman Mrozek 

– Kompania Wêglowa S.A.
KWK Bielszowice

2. Tadeusz Micha³czak – Zak³ad
Energetyczny Kraków S.A. 

3. Bogus³aw Domañski 
– Elektrownia Kozienice S.A.

Wyniki 

temperatura powy¿ej 20 st. C – ale
w sumie sprzyjaj¹ca ¿egludze. 

W czasie rejsu odby³y siê nastêpu-
j¹ce imprezy rekreacyjne: turniej siat-
kówki pla¿owo-biwakowej (uczest-
niczy³o dziesiêæ 3-osobowych dru-
¿yn), zawody p³ywackie na dystansie
25 metrów (uczestniczy³o w nich 21
osób), przeci¹ganie liny w wodzie
(uczestniczy³o 6 za³óg licz¹cych 5 za-
wodników), turniej strzelecki – wia-
trówka (uczestniczy³o 16 osób). 

Regaty obserwowali, a tak¿e
uczestniczyli w po¿egnalnym wie-
czorze ¿eglarskim z udzia³em zespo³u
szantowego w porcie w Gi¿ycku
sympatyczni goœcie, a byli to m.in.:
Wies³aw Szurmiej, wiceprezes Ra-
dy G³ównej Federacji Sportowej
„Energetyk”, Jaros³aw Górnik, cz³o-
nek Zarz¹du ZEC w £odzi S.A. oraz
Andrzej Boroñ, dyr. EC-3 ZEC
w £odzi S.A. 

Jak podkreœlali uczestnicy rejs by³
niezwykle udany ze wzglêdu na jego
walory turystyczne, krajoznawcze,
szkoleniowe i integruj¹ce œrodowisko
energetyków. Do zobaczenia za rok. 



X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski
Energetyków w Skacie £aziska Górne 2005

3wrzeœnia 2005 r. odby³y siê X Ju-
bileuszowe Mistrzostwa Polski
Energetyków w Skacie. Starto-

wa³o 56 osób, prowadzono klasyfika-
cjê dru¿ynow¹ i indywidualn¹. 

W uroczystoœci otwarcia mi-
strzostw uczestniczy³ dyrektor ds.
pracowniczych Elektrowni £aziska

S.A. Witold S³owikowski, a w za-
koñczeniu dyr. ds. technicznych Eu-
geniusz Bia³oñ. Federacjê Sportow¹
„Energetyk” reprezentowa³ Marek
Gralec. Uczestnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe d³ugopisy i czapki, najlep-
si dyplomy, medale, puchary i nagro-
dy rzeczowe.

18

M
is

tr
z

o
st

w
a

 P
o

ls
k

i 
E

n
e

rg
e

ty
k

ó
w

Indywidualna 

1. Andrzej Konsek – PKE S.A.
Elektrownia £aziska 

2. £ucjan Cybula – Elektrownia
Rybnik S.A.

3. Tomasz Sus – PKE S.A.
Elektrownia £aziska 

Dru¿ynowa

1. Elektrownia Rybnik S.A.
2. PKE S.A. Elektrownia £aziska
3. PKE S.A. Elektrownia 

Halemba

Klasyfikacja
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I Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Golfie Pszczyna 2005

Wdniach 2 – 4 wrzeœnia
2005 r. odby³y siê I Mi-
strzostwa Energetyków

w Golfie. Startowa³o 48 osób – 33
w mistrzostwach i 15 w turnieju
towarzysz¹cym. Patronatem hono-
rowym obj¹³ mistrzostwa senator
RP Klemens Œcierski. Na miejsce
mistrzostw wybrano pole Golf Clu-
bu Pszczyna, 9-do³kowe o po-
wierzchni 28 hektarów. Klub po³o-
¿ony jest w s¹siedztwie zabytko-
wego Parku Pszczyñskiego i zagro-
dy ¿ubrów. S¹ na nim pola przezna-

czone dla pocz¹tkuj¹cych i zaawan-
sowanych golfistów. 

Mistrzem zosta³ Jerzy Kubacki
reprezentuj¹cy Grupê Kapita³ow¹
Po³udniowego Koncernu Energe-
tycznego S.A., drugi by³ Jan Men-
decki z PKE S.A. Elektrownia £azi-
ska, a trzeci Wies³aw Kuczek ze
Spetechu Bielsko-Bia³a. 
Kolejnoœæ w turnieju towarzy-
skim

1. Jan Morañski
2. W³odzimierz Pawlik
3. Benedykt Kubica
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Pracownicy sektora energetyczne-
go lubi¹ górskie wêdrówki.
W 2005 roku w dniach 5–10

wrzeœnia spotkali siê po raz 44. na
Ogólnopolskim Górskim Rajdzie
Energetyków „Beskidy 2005”. Jego or-
ganizatorem by³a Federacja Sportowa
„Energetyk” i Beskidzka Energetyka.
Patronat nad rajdem objêli: Zbigniew
Bicki – prezes Federacji Sportowej
„Energetyk”, Marian K³ysz – by³y
prezes Zarz¹du ENION SA, Kazi-
mierz Remiszewski – sekretarz ge-
neralny FS „Energetyk”, a komitetowi
organizacyjnemu przewodniczy³ Wi-
told Rybka – dyrektor naczelny Od-
dzia³u Bielsko-Bia³a Enion S.A. 

Organizatorzy przygotowali dla
uczestników 10 tras o zró¿nicowa-
nym stopniu trudnoœci. Komandorem
rajdu zosta³ Henryk Chrobak, a kie-
rownikami poszczególnych tras byli:
Mariusz Maj, Krzysztof Nowak, Hen-
ryka Ostrowska, Jerzy Kornecki.
Krzysztof Markiel, Eugeniusz Roman,
Jacek Bo¿ek, Maria Tyrakowska, Ja-
nusz Wachowski i Sabina Kastelik.

W rajdzie uczestniczy³o a¿ 357 mi-
³oœników górskich wêdrówek. Trasy
wiod³y najatrakcyjniejszymi terena-
mi Beskidu ¯ywieckiego, Œl¹skiego
i Ma³ego. Piêkna pogoda i wspania³a
atmosfera wrêcz zachêca³y do wêdro-

wania. Do jednej z grup przy³¹czy³
siê nawet zb³¹kany pies i pod¹¿a³ za
ni¹ a¿ do zakoñczenia rajdu. Op³aci³
mu siê wysi³ek – zosta³ „adoptowa-
ny” przez jednego z uczestników.

Zakoñczenie rajdu odby³o siê w ho-
telu „W³ókniarz”, a w³aœciwie na pla-
cu obok hotelu. Wszyscy uczestniczy
otrzymali potwierdzenia zdobycia
punktów do GOT (Górska Odznaka
Turystyczna), a niektórzy pami¹tko-
we dyplomy. 

Najliczniejsz¹ ekip¹ – 32 osoby
tworzy³y Elektrociep³ownie War-

szawskie S.A. Najstarszym turyst¹
by³ Wies³aw Przyby³ko, a najm³od-
szym poruszaj¹cym siê na w³asnych
nogach Filip Czerniec. To rozró¿nie-
nie jest wa¿ne, gdy¿ najm³odszym
rajdowiczem by³ dwumiesiêczny Ja-
sio Pawia. W zakoñczeniu rajdu
wziêli udzia³ prezesi Enionu S.A.
Marian K³ysz i Jerzy Topolski
oraz cz³onek Rady G³ównej FS „Ener-
getyk” Marek Polañski. Gospodarzy
– Beskidzk¹ Energetykê – reprezento-
wa³a Krystyna Flasza, dyrektor
handlowy.

XLIV Ogólnopolski Górski Rajd
Energetyków Beskidy 2005



Wdniach 16 – 18 wrzeœnia
2005 r., w piêknie po³o¿o-
nym i goœcinnym Oœrodku

Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Ja-
ga” w Muszynie, odby³y siê Mi-
strzostwa Polski Energetyków w Bry-
d¿u Sportowym. Jak zwykle organi-
zatorem mistrzostw by³a Federacja
Sportowa „Energetyk” przy wspó³-
udziale ENION S.A. Oddzia³ w Tar-
nowie Zak³ad Energetyczny Tar-
nów. Uczestniczy³o w nich 76 za-
wodników.

W sportowej i przyjaznej atmosfe-
rze rozegrano dwa turnieje parami na
wynik maksymalny oraz fina³ dru¿y-
nowy. W ramach MPE prowadzono
punktacjê d³ugofalow¹, ka¿dego cy-
klu rozgrywek, dla wy³onienia naj-
lepszych zawodników. W turnieju
otwarcia i g³ównym uczestniczy³o 36
duetów, w turnieju dru¿ynowym 19
teamów.

W uroczystym zakoñczeniu mi-
strzostw udzia³ wziêli m.in.: Jacek
Sumera – przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego MPE, dyr. handlo-
wy ENION S.A. Oddzia³ w Tarno-
wie, Stanis³aw Kacperek – cz³onek
Zarz¹du Rady G³ównej FS „Energe-

tyk”, Maria Ziaja – przewodnicz¹ca
Zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego Pra-
cowników Energetyki przy ENION
S.A. Oddzia³ w Tarnowie, Mieczy-
s³aw Kmiecik – przewodnicz¹cy
Miêdzyzak³adowej Komisji Zwi¹z-
kowej „Solidarnoœæ” przy ENION
S.A. Oddzia³ w Tarnowie. 

Ca³ej imprezie towarzyszy³a, kole-
¿eñska atmosfera, duch sportowej ry-
walizacji i fair play, a wysoki, profe-
sjonalny poziom organizacji mi-
strzostw i sprawne przeprowadzenie
zawodów przez sêdziów, pozostanie
w mi³ej pamiêci wszystkich jej
uczestników.
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Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Bryd¿u Sportowym Muszyna 2005

Turniej otwarcia 
– startowa³o 37 par

1. Tomasz Paluchowski, Bogdan
Szulejewski – ZEC Warszawa

2. Zenon Betañski, Dariusz
Bogucki – Energa S.A. Gdañsk

3. Andrzej Broda, Tadeusz
Murczek – ENION S.A. ZE
Tarnów

Turniej g³ówny 
– startowa³o 38 par

1. Zbigniew Hylaszek, Zygmunt
Sienicki – ZRE Katowice

2. W³adys³aw S³owik – ENION
S.A. ZET, Wies³aw Skrzyszow-
ski – ENION S.A. ZEK

3. Jan Bojaryn, Dariusz Hutnik –
ZEC Bia³ystok

Turniej teamów 
– startowa³o 19 dru¿yn

1. T. Paluchowski, B. Szulejewski,
A.Bajor, K. Mia³kowski 
– ZEC Warszawa

2. Zb. Hylaszek, Z. Sienicki, M.
Kita, J. Pawlik – ZRE Katowice

3. A. Broda, T. Murczek, 
W³. S³owik, W. Skrzyszowski 
– ENION S.A. ZE Tarnów

Punktacja d³ugofalowa 
1–2 T. Paluchowski, 

B. Szulejewski – ZEC
Warszawa

3–4 Z. Hylaszek, Z. Sienicki 
– ZRE Katowice

5–6 J. Gaworczyk, W. Urban 
– Elektrownia Be³chatów

Wyniki
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Bieg na orientacjê to dyscyplina
sportowa, która na dobre zado-
mowi³a siê w naszym kraju.

Setki osób bior¹cych udzia³ w zawo-
dach, tysi¹ce m³odych ludzi uczestni-
cz¹cych w ró¿nego rodzaju szkol-
nych imprezach, czy wreszcie œwia-
towe sukcesy najbardziej utalento-
wanych polskich juniorów o tym
œwiadcz¹.

Jan Mulak, nestor polskiej lekko-
atletyki, wspó³twórca jej sukcesów
w latach 60., tak kiedyœ powiedzia³
o biegach na orientacjê: „dziêki bli-
skiemu kontaktowi z natur¹ mo¿emy do-
skonaliæ nasze cia³o. Gdybym siê urodzi³
kilkadziesi¹t lat póŸniej, z pewnoœci¹
wybra³bym bieg na orientacjê spoœród
wielu nowoczesnych dyscyplin sportu”. 

Nic wiêc dziwnego, ¿e zawody or-
ganizowane w Dychowie zawsze
maj¹ dobr¹ obsadê. 

V Indywidualne Ogólnopolskie Za-
wody na Orientacjê Energetyków od-
by³y siê w dniach 10–11 wrzeœnia
2005 r. w lasach ko³o Dychowa (woj.
lubuskie, powiat Krosno Odrzañskie). 

Organizatorami zawodów byli: Ra-
da G³ówna Federacji Sportowej
„Energetyk” przy wspó³udziale Ze-
spo³u Elektrowni Wodnych S.A. Dy-
chów oraz UKS „Energetyk” Dy-
chów. Tak jak w latach ubieg³ych
nad ca³oœci¹ i przygotowaniem
wszystkich spraw zwi¹zanych z za-

wodami czuwa³ kierownik zawodów
Jerzy Ostojski, a sprawami tech-
nicznymi (obs³uga komputera, budo-
wa tras i sêdziowanie) zajmowa³ siê
Jerzy Deptu³a, zawodnik UKS
„Energetyk” Dychów. 

W zawodach wziê³o udzia³ 117 za-
wodników i zawodniczek z takich
oœrodków jak: Wroc³aw, Szczecin, Je-
lenia Góra, Gubin, Leszno, Skwierzy-
na, Gorzów Wlkp, Poznañ, Czer-
wieñsk, Pe³czyce, Miêdzyrzecz, Zie-

lona Góra, Krosno Odrz. oraz 35 oso-
bowa grupa zawodników UKS „Ener-
getyk” Dychów. Poza konkursem
biega³o 45 ¿o³nierzy i kadry zawodo-
wej WP z woj. lubuskiego. 

Dru¿ynowo bezkonkurencyjna
okaza³a siê – jak w ubieg³ym roku –
dru¿yna UKS „Energetyk” Dychów. 
Wszystkim zawodnikom wrêczono
drobne upominki, natomiast zwy-
ciêzcy otrzymali puchary oraz nagro-
dy rzeczowe.

V Indywidualne Ogólnopolskie
Zawody na Orientacjê Energetyków
Dychów 2005
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Kategoria wiekowa K-10/21 
– 25 zawodniczek

1. Dorota Ko³odziejczak 
2. Honorata £abêdzka 
3. Adrianna Deptu³a – wszystkie 

z UKS „Energetyk” Dychów 

Kategoria wiekowa K-22/40 
– 11 zawodniczek

1. Jadwiga Ga³¹zka – Skwierzyna
2. Marta Jakubczak 

– UKS „Energetyk” Dychów 
3. Karolina Majewska – Poznañ

Kategoria wiekowa M-10/21 
– 46 zawodników

1. Bart³omiej Walczak – UKS
„Energetyk” Dychów 

2. Marcin Sobañski – Skwierzyna
3. Piotr Karolak – Poznañ

Kategoria wiekowa M-22/60 
– 35 zawodników

1. Ryszard Bykowski – Kraków
2. Waldemar P³uciennik 

– Skwierzyna
3. Adrian Janowiak 

– UKS „Energetyk” Dychów 

Wyniki
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W dniach 14–18 wrzeœnia 2005 ro-
ku na obiektach warszawskiej AWF
zosta³y rozegrane mecze w ramach
XXVIII Mistrzostw Polski Energety-
ków w Pi³ce Siatkowej. G³ównym or-
ganizatorem imprezy by³a Rada
G³ówna Federacji Sportowej „Energe-
tyk”. Jako wspó³organizator zapre-
zentowa³o siê Stowarzyszenie Kultu-
ralno–Turystyczne „Sekstant”.

Mi³o nam oznajmiæ, i¿ gry zespo³o-
we nadal ciesz¹ siê nies³abn¹cym za-

interesowaniem w œrodowisku ener-
getycznym. Na tegoroczne mistrzo-
stwa przyby³o 18 dru¿yn (14 mê-
skich i 4 ¿eñskie). Zawodnicy-amato-
rzy wszystkich dru¿yn prezentowali
wysokie umiejêtnoœci i du¿y zapa³
do gry. Na boiskach panowa³a wyj¹t-
kowo serdeczna atmosfera. Szczegól-
ne wyrazy uznania nale¿¹ siê kibi-
com, którzy dzielnie wspierali za-
wodników.

XXVIII Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Siatkówce Kobiet i Mê¿czyzn
Warszawa 2005

Klasyfikacja mê¿czyzn

1. Zespó³ Elektrociep³owni
Wroc³awskich
KOGENERACJA S.A. 

2. Po³udniowy Koncern
Energetyczny S.A. 

3. Zespó³ Elektrowni Ostro³êka
S.A. 

4. Elektrownia Kozienice S.A. 
5. Koncern Energetyczny

ENERGA S.A. 
6. Fabryka Kot³ów„Rafako” S.A. 
7. Grupa Energetyczna ENEA S.A. 
8. VATTENFALL
9. Zak³ad Energetyczny Koszalin

10. Zak³ad Energetyczny Bia³ystok
S.A. 

11. £ódzki Zak³ad Energetyczny
S.A. 

12. Zespó³ Elektrociep³owni 
w £odzi S.A. 

13. Elektrociep³ownia Rzeszów
S.A. 

14. Zespó³ Elektrociep³owni
Bytom S.A.

Klasyfikacja Kobiet

1. £ódzki Zak³ad Energetyczny
S.A. 

2. Po³udniowy Koncern
Energetyczny S.A. 

3. VATTENFALL
4. Fabryka Kot³ów „Rafako” S.A.

Najwszechstronniejszy
zawodnik – Andrzej Kube³ 
– Zespó³ Elektrowni Ostro³êka
S.A.
Najwszechstronniejsza
zawodniczka – Anna PaŸdziorek
– PKE S.A.
Najlepszy rozgrywaj¹cy
– Przemys³aw Karkosa – PKE S.A.
Najlepsza rozgrywaj¹ca
– Beata Karczewska – £ódzki
Zak³ad Energetyczny S.A.
Najlepszy atakuj¹cy – Andrzej
Kube³ – Zespó³ Elektrowni
Ostro³êka S.A.
Najlepsza atakuj¹ca – Anna
Adamiak-Rudzka – £ódzki Zak³ad
Energetyczny S.A.

Wyniki
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Ju¿ po raz czwarty OW „Syrena”
w Jastrzêbiej Górze goœci³ ener-
getyków z ca³ego kraju na XXVIII

Szachowych Mistrzostwach Polski
Energetyków. Do turnieju, który
odby³ siê w dniach 5-8 wrzeœnia,
stanê³o 101 zawodników reprezen-
tuj¹cych 25 energetycznych firm.
Turniej zorganizowa³a Rada G³ówna
FS „Energetyk” przy wspó³pracy
z Zespo³em Elektrociep³owni w £o-
dzi S.A.

Turniej rozegrano tradycyjnie,
w dwóch konkurencjach: dru¿yno-
wej i indywidualnej. Zawodnicy grali
dwanaœcie rund systemem P30, czyli
ka¿dy zawodnik dysponowa³ trzy-
dziestoma minutami podczas partii
w jednej rundzie. W szachach b³ys-

kawicznych zawodnik mia³ 5 minut
na rozegranie partii. Turniej prowa-
dzi³, jak ka¿dego roku, sêdzia klasy
pañstwowej Ryszard Stobiecki. Jak
pokaza³y kolejne mistrzostwa, sza-
chy to w dalszym ci¹gu mêska dzie-
dzina. Swój udzia³ w mistrzostwach
zg³osi³y jedynie dwie kobiety: Ma³-
gorzata Sobociñska z ZE Bia³ystok
S.A. i Katarzyna Siemaszko z Ener-
ga S.A. Olsztyn.

Najm³odszym zawodnikiem by³

Bartosz WoŸniak – 9-latek repre-
zentuj¹cy MPEC Wroc³aw, a najstar-
szym Jan Górski – 76 lat. 

Mistrzowskie rozgrywki mia³y wy-
¿szy poziom ni¿ w ubieg³ym roku,
a ich fina³ przyniós³ wiele niespo-
dzianek, jak choæby udany debiut
dru¿ynowy Elektrociep³owni Kra-
ków – 5. lokata dru¿ynowo i 4.
w szachach b³yskawicznych. Kolejna
niespodzianka, to wysoki skok
w rankingu dru¿yny BOT Turów,

która z ubieg³orocznego, dziesi¹tego
miejsca, dŸwignê³a siê a¿ na miejsce
czwarte. Nie uda³o siê obroniæ
pozycji mistrza dru¿ynie MPEC
Wroc³aw, która ostatecznie zajmuj¹c
3. miejsce, zdo³a³a utrzymaæ siê
jednak na medalowym pudle. Po z³o-
to siêgnê³a tym razem dru¿yna PKP
Energetyka plasuj¹ca siê w ubieg³ym
roku na miejscu 2. 

W klasyfikacji indywidualnej tytu³
mistrza zdoby³ Leszek Filipiak
z EnergiaPro z Wa³brzycha. Drugie
miejsce obroni³ Ryszard Gros-
smann z MPEC Wroc³aw, a na 3.
awansowa³ z 16. Andrzej Cudnik
z PKP Energetyka. Szachy b³yska-
wiczne, to kolejne zwyciêstwo
Leszka Filipiaka, tytu³ wicemistrza
zdoby³ Tomasz Pacholec z BOT
Elektrownia Be³chatów, a miejsce
trzecie – Ryszard Grossmann. 

Mistrzostwa sponsorowa³y firmy:
„Termoaparatura” z Wroc³awia,
Sind-bad-Hotele z Krakowa, Be³cha-
towski Warsztat Produkcyjno-Prze-
mys³owy Zdzis³awa Lityñskiego,
„Calino” Trofea Sportowe z Warsza-
wy, EMET IMPEX – £ódŸ, P.H.P.U.
TOGO-Manometry z £odzi, SPE-
TECH Sp. z o.o. z Bielska Bia³ej i ¯y-
chliñski EMIT S.A. Sponsorom ser-
decznie dziêkujemy.

XXVIII Mistrzostwa Polski Energetyków
w Szachach Jastrzêbia Góra 2005
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Ogólnopolski Turniej Tenisa Sto³owego
Energetyków Gdañsk 2005

Wdniach 15–16 paŸdziernika
2005 roku w Centrum
Szkolenia PZTS im. An-

drzeja Grubby na Gdañskiej Zaspie
odby³ siê Ogólnopolski Turniej Ener-
getyków w Tenisie Sto³owym. W ro-
li gospodarzy wyst¹pi³a ekipa EC
Wybrze¿e S.A., a g³ównym organiza-
torem tego przedsiêwziêcia by³ Ta-
deusz Liecau. 

14 paŸdziernika do Gdañska zawita-
³o 13 ekip – mi³oœników celuloidowej
pi³eczki reprezentuj¹cych bran¿ê ener-
getyczn¹. Rozpoczêliœmy od zwie-
dzania miasta. W roli przewodnika
wyst¹pi³a pani Teresa Orzy³owska –
z-ca dyr. d/s. ekonomiczno-finans-
owych EC Wybrze¿e S.A.

Nastêpnie obejrzeliœmy pokazowy
pojedynek zawodników wystêpuj¹-
cych w ekstraklasie tenisa sto³owego.
Byli to: Filip Szymañski – zawod-
nik MRKS-POCZTEX Gdañsk i Wik-
tor Gniewek – zawodnik Zespo³u
Pogoñ Lêbork. Pokaz by³ wspania³y
i wielokrotnie rêce same sk³ada³y siê
do oklasków. 

Nastêpnego dnia w obecnoœci za-
proszonych przedstawicieli w³adz
EC – Krzysztofa Œwitlika, dyr.
technicznego, Krzysztofa Gliñskie-
go – z-cy dyr. d/s. produkcji i Teresy
Orzy³owskiej oraz Zbigniewa Bied-
nego – Federacja Sportowa „Energe-

tyk” i Adama Giersza – Minister-
stwo Sportu i Kultury Fizycznej na-
st¹pi³o oficjalne otwarcie zawodów.
Do sto³ów ruszyli mê¿czyŸni do i po
40-tce oraz panie – razem 62 osoby.
Przy 10 sto³ach pod czujnym okiem
g³ównego sêdziego zawodów Sylwe-
stra Ma³eckiego toczy³y siê „bitwy”
o wstêp do turnieju g³ównego. 

Przy sto³ach trwa³a walka przepla-
tana piêknymi, technicznymi zagra-
niami, które wywo³a³y burzê braw
na widowni. Jak na amatorów po-
ziom gier by³ bardzo wysoki.
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Wyniki

Klasyfikacja mê¿czyzn 
poni¿ej 40 lat

1. Bogdan Tkocz – PKE S.A. Elektro-
wnia £aziska

2. Andrzej Desselberger – KE Energa
Toruñ/W³oc³awek

3. Dariusz Gajewski – Elektrociep³o-
wnie Wybrze¿e S.A.

Klasyfikacja mê¿czyzn 
powy¿ej 40 lat

1. Tadeusz Liceau – Elektrociep³o-
wnie Wybrze¿e S.A.

2. Adam Juszko – £ódzki Zak³ad
Energetyczny S.A.

3. Marian Matusiak – Elektrociep³o-
wnie Wybrze¿e S.A.

Gra podwójna mê¿czyzn

1. Andrzej Desselberger – KE Energa
Toruñ/W³oc³awek, Jaros³aw
Dro¿d¿ – Elektrociep³ownia Rze-
szów S.A.

2. Tadeusz Liceau, Dariusz Gajew-
ski – Elektrociep³ownie Wybrze¿e
S.A.

3. Waldemar Rebkowiec, Janusz Ol-
biñski – £ódzki Zak³ad Energety-
czny S.A.

Klasyfikacja kobiety

1. Walentyna Gniewek – Zak³ad
Energetyczny Tarnów S.A.

2. Anna Rybarczyk – Elektrownia
Kozienice S.A.

3. Ma³gorzata Jasku³a – £ódzki Za-
k³ad Energetyczny S.A.

Gra podwójna – kobiety

1. Walentyna Gniewek, Lucyna Ko-
³odziej-Waz – Zak³ad Energety-
czny Tarnów S.A.

2. Anna Pajor, Ma³gorzata Jasku³a 
– £ódzki Zak³ad Energetyczny S.A

3. Irena O¿óg – ZE Toruñ S.A.,
El¿bieta Bober – Elektrociep³o-
wnia Rzeszów S.A.

Gra mieszana

1. Walentyna Gniewek, Tadeusz
Liceau

2. Ma³gorzata Jasku³a, Adam Juszko
3. Anna Rybarczyk, Bogdan Tkocz



28

M
is

tr
z

o
st

w
a

 P
o

ls
k

i 
E

n
e

rg
e

ty
k

ó
w

V Halowe Mistrzostwa Polski
Energetyków w Tenisie Ziemnym
Toruñ 2005

Ju¿ po raz pi¹ty Toruñ by³ gospoda-
rzem Mistrzostw Polski Energety-
ków w Halowym Tenisie Ziem-

nym. Mistrzostwa odby³y siê w
dniach 4-6 listopada 2005 r. Ich organi-
zatorem, jak w latach ubieg³ych, by³a
Federacja Sportowa „Energetyk” przy
wspó³udziale Zak³adu Energetycznego
Toruñ S.A. i Klubu Sportowo-Tur-
ystycznego „Elektryk”. Nad spraw-
nym przebiegiem turnieju czuwa³ sê-
dzia g³ówny – Jacek Szczepanik. 

Zawodnicy startowali w dwóch
kategoriach wiekowych: do i powy-
¿ej 40 lat. Liczniejsz¹ grupê stanowi-
li zawodnicy z wy¿szej kategorii
wiekowej. Szkoda, ¿e m³odzi ludzie
nie garn¹ siê do sportu, ale to chyba
znak czasów. Znakiem czasów jest
tak¿e to, ¿e dziœ ¿adna impreza
z udzia³em sportowców amatorów
nie odbêdzie siê bez wsparcia i ¿ycz-
liwoœci sponsorów. Dziêkujemy wiêc
Romanowi Kuczkowskiemu – dy-

rektorowi generalnemu Za-
k³adu Energetycznego Toruñ
S.A., Cezarowi Chodyniec-
kiemu ze spó³ki „Energohan-
del” oraz Piotrowi Barañ-
skiemu z firmy SIDEn.

Kategoria do lat 40
1. Dariusz Gajewski 

– ZEC Wybrze¿e Gdañsk
2. Wojciech Chocholski 

– ZE P³ock
3. Tomasz Nalewski 

– ZE PAK

Kategoria powy¿ej 40 lat
1. Eugeniusz Skrzypczyñski 

– EnergiaPro Jelenia Góra
2. Lech Cyprysiak – ZE PAK
3. Tadeusz Murawski 

– Fundacja Elektrowni Rybnik

Wyniki
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Wdniach 9–11 grudnia 2005 r.
odby³y siê XI Halowe Mi-
strzostwa Polski Energety-

ków w Pi³ce No¿nej – Chodzie¿
2005. Organizatorem mistrzostw by-
³a Rada G³ówna Federacji Sportowej
„Energetyk” przy wspó³udziale
ENEA S.A. w Poznaniu oraz Klubu
Sportowego „Polonia” Chodzie¿.

Na czele Komitetu Organizacyjne-
go stan¹³ prezes Energetyki Poznañ-
skiej S.A. – Jerzy Gruszka, koman-
dorem mistrzostw oraz przewodni-
cz¹cym Biura Organizacyjnego by³
Leszek W³odarczyk – pracownik
Rejonu Dystrybucji Pi³a. Jednym
z g³ównych sponsorów zawodów by³
Totalizator Sportowy. Du¿o pracy

w zorganizowanie imprezy w³o¿yli:
prezes ChKS „Polonia” Chodzie¿ –
Tadeusz Jeœko oraz dyrektor klubu
– W³odzimierz Prusak. Pomoc¹
i rad¹ s³u¿y³ im zastêpca burmistrza
Chodzie¿y – Piotr ¯urawski. 

W mistrzostwach udzia³ wziê³o 18
zak³adów energetycznych z ca³ej Pol-
ski. Na czele zespo³u sêdziowskiego
sta³ sêdzia klasy miêdzynarodowej
Zbigniew Marczyk. Oficjalnego
otwarcia mistrzostw dokona³ dyrek-
tor Lech ¯ak z Rejonu Dystrybucji
Pi³a. Mistrzostwom towarzyszy³o
szereg dodatkowych imprez m.in. lo-
teria fantowa, wspólne ognisko, wie-
czór wspomnieñ i wieczór koman-
dorski, czyli spotkanie kierowników
dru¿yn z osobami, które przyczyni³y
siê do zorganizowania imprezy.
W czêœci artystycznej uczestnicy mi-
strzostw obejrzeli wystêp zespo³u
muzycznego, iluzjonisty i parodysty. 

Tytu³ mistrzowski zdoby³a dru¿y-
na Lubelskich Zak³adów Energetycz-
nych LUBZEL S.A., która w finale
pokona³a 4:1 Zamojsk¹ Korporacjê
Energetyczn¹ S.A. 

Atrakcj¹ imprezy by³ mecz gwiazd
rozegrany pomiêdzy reprezentacj¹
dru¿yny pierwszoligowego zespo³u
Lecha Poznañ, w sk³adzie którego by-
li m.in. Piotr Œwierczewski, Piotr

Reis i Tomasz Iwan a najlepszymi
zawodnikami dru¿yn energetycz-
nych startuj¹cych w chodzieskich
mistrzostwach. Wynik meczu 5:1 dla
energetyków! 

W uroczystoœci zamkniêcia zawo-
dów uczestniczyli m.in.: Jerzy
Gruszka – prezes Zarz¹du Energety-
ki Poznañskiej S.A., W³adys³aw

Krawiec – starosta powiatu chodzie-
skiego, Wojciech Nowaczyk – bur-
mistrz Chodzie¿y, burmistrzowie
i wójtowie miast i gmin powiatu
chodzieskiego oraz prezes OZPN
w Pile – Zygmunt Œwita³a. Wszy-
scy chwalili organizacjê i zaanga¿o-
wanie zawodników. Do zobaczenia
za rok.

1. Lubelskie Zak³ady 
Energetyczne LUBZEL S.A. 

2. Zamojska Korporacja 
Energetyczna S.A. Zamoœæ

3. Po³udniowy Koncern 
Energetyczny S.A. 

4. Zak³ady Energetyczne Okrêgu
Radomsko-Kieleckiego S.A.
Skar¿ysko Kamienna

5. MEGAWAT Elektrownia 
Opole S.A. w Brzeœciu

6. £ódzkie Zak³ady Energetyczne
£ódŸ Miasto S.A. 

7. Po³udniowy Koncern Energe-
tyczny Katowice S.A. 
Elektrownia £agisza

8. Ognisko TKKF 
Elektrociep³owni Toruñ S.A. 

9. ENEA S.A. Poznañ

10. VATTENFALL Polska 
– Gliwice

11. EnergiaPro Koncern 
Energetyczny S.A. Wa³brzych

12. Po³udniowy Koncern 
Energetyczny S.A. Zespó³
Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a

13. ENEA S.A. Bydgoszcz
14. ENION S.A. Kraków
15. Elektrociep³ownia Wybrze¿e

Gdañsk
16. Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. 
Operator Warszawa

17. Zak³ad Energetyczny £ódŸ
Teren S.A. 

18. ENERGA Gdañska Kompania
Energetyczna S.A. Gdañsk

Klasyfikacja koñcowa

XI Halowe Mistrzostwa Polski
Energetyków w Pi³ce No¿nej
Chodzie¿ 2005



Gdyby wówczas, tamtym zawod-
nikom, graj¹cym na bosaka i ugania-
j¹cym siê za w³asnej roboty pi³k¹-
szmaciank¹, powiedzieæ, ¿e ich dzie-
³o przetrwa 80 lat nie daliby wiary.
Grano wtedy „eka na ekê”, czyli dru-
¿ynami poszczególnych ulic i pobli-
skich miejscowoœci. Dwie pierwsze
prawdziwe pi³ki futbolowe zakupio-
no z pieniêdzy zebranych przez pra-
cowników Fabryki Fajansu Stanis³a-
wa Mañczaka. 

W 1925 roku powsta³a pierwsza
dru¿yna pi³karska o ustalonym sk³a-
dzie. W rok póŸniej odby³o siê pierw-
sze walne zebranie Chodzie¿anki, na
którym formalnie powo³ano do ¿ycia
klub i przyjêto jego pe³n¹ nazwê –
Towarzystwo Sportowe Polonia
w Chodzie¿y. W 1927 roku klub li-
czy³ ju¿ 42 cz³onków czynnych i 60
wspierajacych a jego dru¿yna wal-
czy³a w rozgrywkach klasy C. 

Pierwszy powojenny zarz¹d Polo-

nii zg³osi³ klub do rozgrywek Po-
znañskiego Okrêgowego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej. Chodzie¿anie zakwali-
fikowali siê do klasy B, a póŸniej grali
w klasie A.

Klub z Chodzie¿y sta³ nie tylko pi³-
k¹ – mia³ sekcje boksu, koszykówki
i siatkówki oraz lekkiej atletyki. 

Do dziœ starsi mieszkañcy Chodzie-
¿y pamiêtaj¹ rok 1955. Ich Polonia
zakwalifikowa³a siê do 1/4 fina³u
rozgrywek o Puchar Polski. Na mecz
przyby³o 5 tysiêcy kibiców! Przeciw-
nikiem by³a Polonia Warszawa. Nie-
stety chodzie¿anie przegrali 0:4. 

W koñcu lat piêædziesi¹tych w Po-
lonii dzia³a³a sekcja tenisa sto³owego.
Dru¿yna gra³a w III lidze i jak siê
póŸniej okaza³o ten w³asnie zespó³

mia³ przynieœæ klubowi i miastu naj-
wiêksz¹ chwa³ê. W 1968 roku ping-
pongiœci z miasta porcelany osi¹gnêli
szczyt swoich mo¿liwoœci i awanso-
wali do pierwszej ligi, a najlepszy za-
wodnik w dru¿ynie Czes³aw Iwa-
chow zosta³ powo³any do kadry na-
rodowej. 

W 1986 roku w Chodzie¿y oddano
do u¿ytku stadion. 

Wraz ze zmianami gospodarczymi
i spo³ecznymi w kraju przysz³a nowa
rzeczywistoœæ finansowania klubu.
Z powodu braku œrodków zarz¹d Po-
lonii zmuszony by³ zrezygnowaæ
z utrzymywania innych sekcji spor-
towych poza futbolem – od 1991 ro-
ku wiêc Polonia to wy³¹cznie pi³ka
no¿na. Mimo z³ej sytuacji finanso-
wej a¿ do 1998 roku Polonia Cho-
dzie¿ utrzymywa³a siê w III lidze,
a w 1992 roku, po raz drugi w swej
historii, z powodzeniem wziê³a
udzia³ w rozgrywkach Pucharu Pol-
ski. Chodzie¿anie awansowali wów-
czas do 1/8. Obecnie Polonia Cho-
dzie¿ utrzymuje mocn¹ pozycje w IV
lidze. 

Pocz¹tek nowego wieku przyniós³
Polonii wa¿n¹ imprezê – Mistrzo-
stwa Polski Energetyków w Pi³ce
No¿nej. Klub od 1977 roku jest
cz³onkiem Federacji Sportowej „Ener-
getyk”. 

¯yczymy dzia³aczom Polonii
Chodzie¿ kolejnych 80 udanych
lat.

30

Dru¿yna Polonii w 1952 roku.

Rok 1935. Mecz z Amatorem Bydgoszcz zakoñczony wynikiem 4:1 dla naszych.

80 lat Chodzieskiego Klubu Sportowego
Polonia

Historia Klubu Sportowego Polonia Chodzie¿ rozpoczêla siê w 1924 roku, kiedy to trzej robotnicy – Ro-
man Stachowski, Tadeusz S³owik i Józef Sydlak – za³o¿yli Chodzie¿ankê z Bergów, nieformaln¹ dru¿ynê
pi³karsk¹. 



31

S
p

o
rt

 p
o

w
sz

e
c

h
n

y
 i

 r
e

k
re

a
c

ja

Na prze³omie wieku XX i XXI jeste-
œmy œwiadkami dynamicznych i wie-
lokierunkowych dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych. W spo³e-
czeñstwie dojrzewa œwiadomoœæ, ¿e
wszelka niepe³nosprawnoœæ jest
cz¹stk¹ naszej rzeczywistoœci. Wyra-
zem tego jest spontaniczne tworzenie
wielu organizacji pozarz¹dowych,
które stawiaj¹ sobie za cel zniesienie
barier dziel¹cych ludzi. 

W ostatnich latach coraz czêœciej
zwraca siê uwagê na turystykê osób
niepe³nosprawnych, która w znacz-
nym stopniu u³atwia tym osobom
kontakt ze œwiatem przyrody. 

Turystyka o charakterze rekreacyj-
no-rehabilitacyjnym dla dzieci niepe³-
nosprawnych wymaga szczególnej
troski organizatorów i znacznych na-
k³adów finansowych. 

Sp³ywy kajakowe dla osób niepe³-
nosprawnych to jedna z form tej tu-
rystyki. Wiod¹cymi organizacjami
zajmuj¹cymi siê organizowaniem tu-
rystyki kajakowej dla niepe³nospraw-
nych w Polsce s¹: 

– Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz
Dzieci Niepe³nosprawnych 
– Komisja Turystyki i Rekreacji Pol-
skiego Zwi¹zku Kajakowego 
– Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej 
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze 
– Federacja Sportowa „ENERGETYK”.

Stowarzyszenie Kajakarzy na
Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych po-
wsta³o w 1995 roku. Nie prowadzi
dzia³alnoœci gospodarczej, nie dyspo-
nuje w³asnymi funduszami. Prowa-
dzi wy³¹cznie dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹. Korzystaj¹c z ofiarnoœci ¿ycz-
liwych sponsorów organizuje sp³ywy
kajakowe dla dzieci i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej. Sp³ywom towarzysz¹
liczne imprezy sportowe i rekreacyjne
oraz konkursy piosenek. 

U osób niepe³nosprawnych upra-
wiaj¹cych turystykê zaobserwowano
zmianê zachowania. Staraj¹ siê byæ
samodzielni. Systematyczne uczest-
nictwo w imprezach sprzyja ich roz-
wojowi. Zaobserwowano równie¿

postêpy w nauce. Uczestnikami im-
prez kajakowych s¹ dzieci o ró¿nym
stopniu upoœledzenia pocz¹wszy od
ma³ego opóŸnienia w rozwoju do po-
wa¿nych uszkodzeñ mózgu, a tak¿e
dzieci niepe³nosprawne ruchowo,
g³uche oraz niewidome. 

Od pocz¹tku istnienia Stowarzy-
szenia systematycznie wzrasta liczba
organizowanych sp³ywów a tak¿e
uczestników. Po za³o¿eniu Stowarzy-
szenia zorganizowano tylko 1 sp³yw
kajakowy, a w roku 2004 by³o ich ju¿
9. Liczba uczestników w pierwszym
roku dzia³alnoœci wynios³a 52, pod-
czas gdy w roku 2004 osi¹gnê³a 1270.
Uczestniczy³o oko³o 6,5 tysi¹ca dzieci
niepe³nosprawnych. 

Imprezy organizowane przez Sto-
warzyszenie finansowane by³y w naj-
wiêkszym stopniu przez: Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Mazo-
wieckiego, Polski Zwi¹zek Kajakowy,
Urz¹d Miejski w Radomiu, Federacjê
Sportow¹ „ENERGETYK”.

Pomagaæ niepe³nosprawnym dzieciom
Pan Waclaw Kaczorowski od wielu lat pomaga niepe³nosprawnym dzieciom. Wspiera go w tych

dzia³aniach Rada G³ówna Federacji Sportowej „Energetyk”. Poni¿ej przedstawiamy obszerne fragmenty
wyst¹pienia Pana Wac³awa wyg³oszonego podczas miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej turystyce
dzieci niepe³nosprawnych, która odby³a siê w Bia³ej Podlaskiej. 

Dokoñczenie na str. 32



Pomagaæ niepe³nosprawnym
dzieciom

Do wspó³pracy ze Stowarzysze-
niem w³¹czaj¹ siê tak¿e ró¿ne insty-
tucje i organizacje z miejscowoœci, na
terenie których odbywaj¹ siê sp³ywy. 

Z kilkuletniej dzia³alnoœci na rzecz
turystyki kajakowej dla niepe³no-
sprawnych nasuwaj¹ siê wnioski
i postulaty: Oto one.

Nale¿y koniecznie zorganizo-
waæ szkolenie dla wolontariuszy. 

Du¿ym utrudnieniem w organi-
zowaniu imprez kajakowych jest
ma³a iloœæ stanic wodnych, które
mog³yby przyj¹æ niepe³nosprawnych
uczestników sp³ywów. 

Nale¿y stale unowoczeœniaæ
sprzêt i dostosowywaæ go do mo¿-
liwoœci osób niepe³nosprawnych. 

Nale¿y popularyzowaæ imprezy
sportowe, turystyczne i rekre-
acyjne jako sposób na wiêksz¹
sprawnoœæ fizyczn¹.

We wszelkiego typu imprezach
du¿e znaczenie odgrywaj¹ media.
Niestety, bardzo niewiele czasu
poœwiêcaj¹ one osobom niepe³no-
sprawnym.


