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XVII Światowe Igrzyska Polonijne w Chorzowie 2015.
Zawodniczki kategorii 6-12 lat

Na łamach biuletynu „Sport dla 
wszystkich” dzielę się wspomnieniem 
o Wspaniałym Człowieku, Patriocie, 
Sportowcu, o którego 100-leciu zapo-
mniano w mediach. „Nie zawsze wróg 
w walce jest twoim wrogiem” – tak na-
pisał we wspomnieniach o Bitwie o An-
glię legendarny generał pilot, urodzony 
100 lat temu, największy as polskiego 
myślistwa, polityk i pisarz Stanisław 
Skalski. Aresztowany w 1950 r., osądzo-
ny jako szpieg, osadzony w celi śmierci 
na 6 lat. Dożył szczęśliwie wieku 90 lat 
(1915-2004). Ponieważ jego życie skła-
dało się z wielu zwycięstw i porażek, 
a uprawiał wiele dyscyplin sportu i miał 
specjalność pilota sportowego, właśnie 
w dziedzinie sportu przekazał potom-
nym bardzo syntetyczne przesłanie: 
„Sport uczy wygrywać, sport uczy prze-
grywać, a życie składa się ze zwycięstw 
i porażek, a więc sport uczy nas życia”.

W taki sposób uczymy się postę-
pować, aby porażek było jak najmniej, 
lecz nie umiemy ich całkowicie wyklu-
czyć. W trakcie gry w ringo po prze-
ciwnej stronie boiska nie powinniśmy 
widzieć wroga, chociaż z nim walczy-
my, ale godnego przeciwnika, któ-
rego musimy traktować jak partne-
ra – i z nim wygrać. To daje znacznie 
większą satysfakcję.

Takiego rozumienia idei sportu, nie 
dzielenia zawodników na obozy, uczył 
twórca ringo Włodek Strzyżewski 
i miejmy nadzieję, że nowe władze Pol-
skiego Towarzystwa Ringo będą konty-
nuatorami szlachetnych idei w sporcie.

Nowe władze PTR zostały wybrane 
podczas Walnego Zjazdu Delegatów 
23.08.2014 r. w Warszawie i podjęły 
kontynuowanie szkoleń zawodników, 
organizatorów i sędziów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo
prezes – Krystyna Anioł-Strzyżewska 
(Warszawa)

wiceprezes, kier. Zespołu Naukowo-
-Metodycznego
– Włodzimierz Starosta (Warszawa)
wiceprezes ds. sportowych
– Mariusz Wangryn (Mogielnica)
wiceprezes ds. szkolenia kadr
– Ryszard Śpiewak (Rzeszów)
wiceprezes ds. współpracy
międzynarodowej
– Antoni Stasch (Poznań/Stuttgart)
skarbnik
– Andrzej Rakowski (Warszawa)
sekretarz – Sylwia Smilgin-Kamińska
(Lelis k. Ostrołęki)
członkowie: Maciej Brzeski (Lelis k. 
Ostrołęki), Andrzej Osak (Słupsk), 
Alicja Godlewska (Warszawa), Mi-
chał Suszczyński (Warszawa), An-
drzej Teklak (Mogielnica), Dominik 
Trawczyński (Mogielnica), Piotr Bril 
(Jedlicze).

Komisja Rewizyjna
przewodniczący
– Józef Krakowiak (Warszawa)
wiceprzewodniczący
– Piotr Kęsek (Kraków)
sekretarz – Jadwiga Kłodecka-Różalska
(Warszawa)

Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Jan Steć (Słupsk)
zastępca – Grzegorz Łapiński (Ełk)
sekretarz – Grzegorz Majerski (Kraków)

Ringo na świecie
Z wydarzeń międzynarodowych 

w roku 2014 odnotowano Międzyna-
rodowy Turniej Ringo rozegrany w Re-
publice Południowej Afryki 30 marca, 
który przeprowadzili Białorusini. Starto-
wało 38 ringowców z Białorusi, Niemiec, 
Indii i RPA. Wysokie koszty podróży 
uniemożliwiły start naszym zawodni-
kom. Pod nieobecność Polaków tryum-
fowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi.

Polska reprezentacja młodzieżo-
wa tradycyjnie w listopadzie 2014 r. 
startowała w Mińsku (BL) w XIII Mię-
dzynarodowym Turnieju Ringo. 
Uczestnikami byli zawodnicy z Bia-
łorusi, Niemiec, Rosji i Polski. Wysta-
wiliśmy reprezentację młodzieżową, 
która dzielnie się spisała, wygrywając 
w kategoriach dwójkowych dziewcząt 
do lat 14 i do lat 18. Skład reprezenta-
cji – dziewczęta: Jagoda Biskup, Oliwia 
Bril, Katarzyna Gładysz, Monika Wan-
gryn, Alicja Godlewska, Paulina Wan-
gryn, chłopcy: Kacper Gęsiak, Hubert 
Komorowski, Paweł Wangryn, trene-
rzy: Mariusz Wangryn i Piotr Bril.

W roku 2015 w XIV Międzynaro-
dowym Turnieju Ringo w Mińsku 
(BL) startowali reprezentanci Białoru-
si, Kenii, Polski i Rosji. Nasza 9-osobowa 
ekipa wywalczyła 4 medale. Natomiast 
w maju 2015 r. z Międzynarodowych 
Mistrzostw Białorusi w Ringo roze-
granych w Śmiłowiczach przywie-
ziono do Polski 11 medali.

Z kolei 20-21 listopada 2015 r. 
19-osobowa reprezentacja Polski wy-
walczyła bukiet medali podczas II Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Czech 
w Ringo.

Ringo ponad podziałami
„Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać, a życie składa się ze 
zwycięstw i porażek, a więc sport uczy nas życia” – Stanisław Skalski
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Najlepiej zorganizowaną i nagło-
śnioną w mediach międzynarodową 
reklamę gry w ringo przeprowadziło 
8 sędziów PTR w Chorzowie, podczas 
XVII Światowych Letnich Igrzysk 
Polonijnych. Dzień 5 sierpnia 2015 r. 
zarezerwowano dla ringo, dla zgłoszo-
nych ponad 200 Polonusów z 38 kra-
jów świata. Ostatecznie do sklasyfi-
kowania przystąpiło 114 osób z 15 
państw. Reprezentowali: Australię, 
Austrię, Białoruś, Bułgarię, Czechy, 
Hiszpanię, Kanadę, Kazachstan, Li-
twę, Niemcy, USA, Szwecję, Ukra-
inę, Wielką Brytanię i Węgry. Zawod-
nicy startujący pierwszy raz w turnieju 
wywieźli zdobyte nowe umiejętno-
ści gry w ringo na 4 kontynenty z za-
pewnieniem, że za dwa lata, podczas 
następnej edycji igrzysk, postarają się 
wygrać z tegorocznymi zwycięzcami.

Ringo w Polsce
W roku 2014 poza głównymi impre-

zami, jak XLII Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski oraz XIII Memoriał 
Włodzimierza Strzyżewskiego, które 
zorganizowano w Warszawie, rozegra-
no siedem ogólnopolskich otwartych 
zawodów ringo, dwa turnieje halowe, 
jeden turniej drużynowy oraz reakty-
wowano Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Ringo. Na podstawie wyni-
ków osiągniętych w wymienionych za-
wodach ustalono ranking zawodników 
2014 w ośmiu kategoriach wiekowych.

Ranking zawodników 2015
Kategoria: młodziczka
Gromek Amelia – Kurpiowskie Towa-
rzystwo Ringo – 380 pkt.
Kategoria: kadetka
Pędzich Izabela – Kurpiowskie Towa-
rzystwo Ringo – 270 pkt.
Kategoria: juniorka
Dzianisava Tatsiana (BL) – 200 pkt.
Kategoria: otwarta kobiet
Trawczyńska Ada – UKS Mogielnica
– 200 pkt.
Kategoria: młodzik
Stępień Bartosz – UKS Goszczyn
– 280 pkt.
Kategoria: kadet
Brzeski Kacper – Kurpiowskie Towa-
rzystwo Ringo – 258 pkt.
Kategoria: junior
Wangryn Paweł – UKS Mogielnica
– 250 pkt.
Kategoria: otwarta mężczyzn
Teklak Andrzej – UKS Mogielnica
– 220 pkt.

W 2015 r. XLIII Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Ringo odbyły 
się w Krakowie, poprzedzone wystę-
pami na trawie grup gimnastyczno-ta-
necznych Parafialnego Klubu Sporto-
wego „Jadwiga”. Zawody zgromadziły 
czołówkę zawodników z Anglii, Biało-
rusi, Czech, Słowacji, Niemiec i Polski. 
Rywalizowano o medale w 18 katego-
riach gier indywidualnych, w 4 kate-
goriach dwójkowych oraz grach trój-
kowych dzieci do lat 13.

XIV Memoriał Włodzimierza 
Strzyżewskiego w Ringo, tradycyj-
nie rozgrywany we wrześniu, stanowił 
przegląd popisów sportowych, tech-
nicznych i taktycznych najlepszych za-
wodników z Polski i Białorusi.

Przegląd poziomu sportowego mło-
dych zawodników miał miejsce pod-

czas Drużynowych Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Ringo 2015, któ-
re po raz pierwszy rozegrano w pięknej 
hali sportowej w Gminie Goszczyn.

Ponieważ w roku 2014 upłynęło 
25 lat od założenia Polskiego Towa-
rzystwa Ringo – ufundowany okazjo-
nalny baner był ozdobą wszystkich za-
wodów.

Polskie Towarzystwo Ringo uczest-
niczyło w roku 2014 w uroczystym 
otwarciu VI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich oraz XX Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin, orga-
nizowanego corocznie przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich, pod 
patronatem Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Gra w ringo była prezentowana 
na dwóch boiskach przez zawodników 
w biało-czerwonych strojach, na roz-
ległym terenie trawiastym nad jezio-
rem w Ełku i przyciągnęła do gry osoby 
z widowni oraz dawnych graczy ringo, 
z których jeden, obywatel Ełku, został 
wybrany do aktualnych władz PTR.

26 września 2014 r. zorganizowa-
no XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy 
i innych Profesji Ochrony Zdrowia 
w Ringo w Warszawie. Zawody były 
tłem sportowym dla Naukowej Kon-
ferencji Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Sportowej, której obrady toczyły 
się w Centrum Olimpijskim. Na przy-
legającym do centrum stadionie Klu-
bu Sportowego Spójnia Warszawa le-
karze, lekarze-dentyści, pielęgniarki, 
masażyści i farmaceuci walczyli o pu-
chary Naczelnej i Okręgowej Izby Le-
karskiej w Warszawie, w 8 kategoriach 
wieku i płci.

XVII Światowe Igrzyska 
Polonijne w Chorzowie 2015. 
Zwyciężczynie kategorii
30-40 lat
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18. września 2015 r. na terenie AWF 
w Białej Podlaskiej odbyły się XIV Mi-
strzostwa Polski Lekarzy i innych 
Profesji Ochrony Zdrowia, w ramach 
Konferencji Naukowej Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Motoryki 
Sportowej. Zawodnicy walczyli o zdo-
bycie 12 pucharów i kompletów medali.

Szczególnym turniejem 
(22.10.2014 r.) były XVI Integracyjne 
Mistrzostwa Zabrza w Ringo, któ-
rym patronowała prezydent miasta 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a or-
ganizacyjnie przeprowadzili je Michał 
Wilk i Robert Profus. Turniej ten do-
puszcza do gry osoby sprawne i nie-
pełnosprawne mentalnie na równych 
prawach, jedynie z niewielką modyfi-
kacją przepisów sędziowskich. Miasto 
od 16 lat udostępnia na turniej repre-
zentacyjną halę widowiskowo-spor-
tową, doceniając rangę tego wyda-
rzenia. W pierwszych mistrzostwach 
Zabrza startowało około 100 zawodni-
ków, a w roku 2014 – 650 zawodników.

W kwietniu 2915 r. udało się prze-
prowadzić szkolenie animatorów i sę-
dziów gry w ringo w Krakowie, którzy 
mieli wspomóc obsługę sędziowską 
w czerwcu, podczas Mistrzostw Polski. 
Z grupy ponad 30 uczestników 14 osób 
wzięło również czynny udział w roz-
grywkach, a wśród nich była zwycięż-
czyni najstarszej kategorii kobiet, która 
otrzymała Puchar Polskiego Stowarzy-
szenia Sportu Kobiet.

* * *
Wszystkim sportowcom i dzia-

łaczom, organizatorom, instrukto-

rom i nauczycielom, sędziom i wo-
lontariuszom serdecznie dziękuję 
za wkład pracy oraz własnej inwen-
cji w przygotowanie i przeprowa-
dzenie wszystkich turniejów ringo 
w minionej kadencji oraz oczeku-
ję podobnego zaangażowania no-
wych władz PTR.

Serdecznie zapraszam wszystkich 
sympatyków ringo do czynnego upra-
wiania tej polskiej gry sportowej dla 
wszystkich oraz do tworzenia warun-
ków rozwoju idei ringo w przyszłości.

■ dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski w Ringo 2015 w Krakowie

Krzysztof Szajek z Legnicy w padzie po kółko

Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Białorusi – 2015

Michał Cygal z Krakowa w przewrocie ze 
schwytanym prawidłowo kółkiem ringo 


