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   sport dla wszystkich

Ringo w roku 2016
120 lat po decyzji barona Pierre de Coubertaina o wznowieniu 
Igrzysk Olimpijskich i w roku kolejnych igrzysk, które odbyły 
się w Rio de Janeiro – polskie ringo zbliżyło się nieco do sportu 
wyczynowego.

Na zawodach rangi międzyna-
rodowej reprezentanci kilku państw 
demonstrowali wręcz karkołomne 
ewolucje w wyskoku bądź w locie po 
kółko. Najlepsi zawodnicy udoskona-
lili techniczne elementy gry i  ringo 
zyskało na widowiskowości, ale ten 
wyodrębniający się kierunek będzie 
dostępny nielicznym. Przewidywać 
należy, że w przyszłości te dwa kierun-
ki uprawiania ringo rozdzielą się i po-
zostanie ringo dla każdego w  formie 
rekreacyjnej oraz ringo wyczynowe, 
podobnie jak kiedyś było z grą w ko-
metkę, z  której wyodrębnił się kieru-
nek wyczynowy w  postaci badmin-
tona, a  następnie doczekał miejsca 
w rodzinie sportów olimpijskich.

Przez ostatnich 20 lat Polskie To-
warzystwo Ringo współpracowa-
ło z  Krajową Federacją Sportu dla 
Wszystkich, której było współzałoży-
cielem dzięki twórcy ringo i ówczesne-
mu prezesowi PTR – Włodzimierzowi 
Strzyżewskiemu. Uczestniczyliśmy 
w  wielu wspólnych przedsięwzię-
ciach, a coroczne turnieje ringo w Sie-
rakowie Wlkp. prowadzone początko-
wo przez W. Strzyżewskiego, a po jego 
odejściu – przez Andrzeja Osaka ze 
Słupska (lata 2006-2012) gromadziły 
coraz więcej sympatyków. Dzięki pro-
mowaniu ringo przez KFSdW mogli-
śmy uczestniczyć w Światowym Kon-
gresie TAFISA w  Szawlach na Litwie 
w 2012 r. Nasza 7-osobowa ekipa, pod 
kierownictwem Mariusza Wangryna, 
zyskała uznanie przedstawicieli MSiT 
oraz zrobiła furorę wśród uczestników 
ze 125 krajów świata, którzy chcieli 
grać w ringo nawet po zachodzie słoń-
ca. Kiedy nie kolidowały nam terminy 
rozgrywek ogólnopolskich w  ringo, 
zaliczanych do rankingu – z przyjem-
nością uczestniczyliśmy w obchodach 
Międzynarodowego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Byliśmy obecni pod-
czas ceremonii otwarcia w Ełku i w ce-
remonii zamknięcia w Sitkówce-Nowi-
nach k. Kielc, i w Niepołomicach pod 

mierza Strzyżewskiego w Ringo, tra-
dycyjnie rozgrywanemu we wrześniu 
w  Warszawie, który stanowił przegląd 
popisów sportowych, technicznych 
i taktycznych najlepszych zawodników. 

Wśród uczestników nie zabrakło 
gwiazd ringo sprzed lat, którzy mieli 
jeszcze przyjemność rywalizować na 
boiskach ringo z  twórcą tego sportu 
Włodzimierzem Strzyżewskim. Zwy-
cięzcą najstarszej kategorii (66+) zo-
stał Władysław Kolanowski z  Legnicy 
przed Józefem Krakowiakiem z  War-
szawy i  Janem Bobrykiem z  Warsza-
wy. Podczas otwarcia zawodów prezes 
Polskiego Towarzystwa Ringo uhono-
rowała zasłużonych działaczy ringo 
pamiątkowymi statuetkami z  wygra-
werowanym tekstem: z  podziękowa-
niem za wieloletni staż startowy i dzia-
łalność organizacyjną na rzecz rozwoju 
ringo w  Polsce i  na świecie. Warszaw-
skie Towarzystwo Ringo z okazji 25-le-
cia swojej działalności uhonorowało 
zasłużonych warszawskich działaczy.

W  sierpniu, dzięki lokalnym en-
tuzjastom ringo z  Pomorza, których 
reprezentować może Andrzej Osak 
i  Sebastian Wroński, zorganizowano 
turnieje ringo: I  Nadmorski w  Skib-
nie, Rodzinny Plażowy w  Dąbkach 
i  Codzienny w  Mielnie Koszalińskim. 
Uczestniczyli w  nich członkowie za-
rządu PTR.

Krakowem, za każdym razem organi-
zując naukę gry w ringo i otwarte tur-
nieje dla wszystkich.

Niniejszym dziękujemy władzom 
KFSdW za 20-letnią przychylność i  za 
15-letnie nagradzanie pucharem zwy-
cięzcy kategorii, w której po raz ostat-
ni startował twórca ringo, tj. 66+.

Główne zawody międzynarodo-
we w 2016 r. to 44. Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w  Ringo, które 
rozegrano w  Pułtusku 3 lipca na sta-
dionie miejskim. Zawody zgromadzi-
ły czołówkę ringowców z  czołowych 
ośrodków gry w ringo z Polski, Biało-
rusi i Niemiec.

Rywalizacja toczyła się w  16 ka-
tegoriach indywidualnych i w 6 kate-
goriach dwójkowych. Ringowcy do 
południa rywalizowali w  grach indy-
widualnych, po południu rozgrywano 
gry deblowe. Słoneczna i  upalna po-
goda, która towarzyszyła zawodom, 
była trudnym i  selektywnym spraw-
dzianem dla zawodników.

W  tym samym dniu po południu 
zorganizowano XV Mistrzostwa Pol-
ski Lekarzy i innych Profesji Ochro-
ny Zdrowia w Ringo w Pułtusku. Le-
karze, lekarze-dentyści, pielęgniarki, 
masażyści i  farmaceuci walczyli o pu-
chary Naczelnej i  Okręgowej Izby Le-
karskiej w  Warszawie, w  ośmiu kate-
goriach wieku i płci.

Podobna aura towarzyszyła jubile-
uszowemu 15. Memoriałowi Włodzi-

Ceremonia otwarcia
44. Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski w Ringo

Turniej ringo na Pomorzu. Rodziny 
widoczne przez światło kółka ringo

15. Memoriał Włodzimierza 
Strzyżewskiego w Ringo (Warszawa). 
Zwycięskie pary: 1. Agnieszka 
Kłopotowska (Warszawa) i Krzysztof 
Szajek (Legnica), 2. Michalina 
Kunecka (Legnica) i Dominik 
Trawczyński (Mogielnica), 3. Ada 
Trawczyńska (Mogielnica) i Piotr 
Pawlak (Bartoszyce)
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Jeden z  ogólnopolskich Turnie-
jów Ringo w  Goszczynie zaszczyciła 
swoją obecnością wysłanniczka MSiT 
Katarzyna Głowacka, która obdaro-
wała zwycięzców gadżetami z  mini-
sterstwa. Władze lokalne ufundowa-
ły koszulki z napisem: gram w ringo, 
bo lubię.

14-15 października 2016 r. człon-
kowie zarządu PTR i  IRF wzięli udział 
w  obchodach 25-lecia odrodzenia 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” Polaków na Litwie. Towarzystwo 
to reaktywował nasz przyjaciel, sze-
rzący od wielu lat ideę ringo na Litwie, 
Michał Sienkiewicz, któremu PTR ofia-
rowało m.in. grawerowany dyplom na 
drewnie.

26 października 2016 r. w zabrzań-
skiej hali MOSiR odbyły się XVIII Inte-
gracyjne Mistrzostwa Zabrza w Rin-
go. Głównym celem zawodów od 
wielu lat jest popularyzacja gry w Rin-
go, integracja dzieci ze szkół ogólno-
dostępnych oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie i wymiana doświadczeń 
nauczycieli wychowania fizycznego.

Uczestnikami zawodów byli 
uczniowie szkół ogólnodostępnych 
z Zabrza oraz uczniowie szkół specjal-
nych z województwa śląskiego. W za-
wodach brało udział 21 szkół (204 
uczestników). Mecze były rozgrywane 
na 5 boiskach w  9 kategoriach, a  na-

darzenia były Polskie Towarzystwo 
Naukowe Kultury Fizycznej (oddział 
w  Poznaniu) oraz Polskie Stowarzy-
szenie Naukowe Animacji, Rekreacji 
i Turystyki.

Na podstawie wyników osiągnię-
tych w  7 Ogólnopolskich Turniejach 
Ringo oraz Mistrzostwach Polski i Me-
moriale ustalono ranking zawodni-
ków na rok 2016 w ośmiu kategoriach 
wiekowych.

W końcu sierpnia w Poznaniu Tur-
niej Ringo Pracowników Samorzą-
dów przeprowadził Janusz Siejko 
z Gliwic. W listopadzie nasze reprezen-
tacje uczestniczyły w  XV Międzyna-
rodowym Turnieju Ringo na Białoru-
si i  w  IV Międzynarodowym Turnieju 
w Ringo w Czechach.

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.

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

grody indywidualne były przyznawa-
ne za zajęcie miejsc I-V. W  zawodach 
uczestniczyła maskotka śląskiej policji 
– pies Sznupek

 Specyfikę gry w ringo i  jej wiele 
walorów: zdrowotnych, społecznych 
i  wychowawczych 21 października 
2016 r., w wypełnionej po brzegi sali 
wykładowej AWF Poznań przedstawi-
li: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta 
– ceniony specjalista z  teorii sportu 
i antropokinezjologii, prezydent Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Mo-
toryki Sportowej (IASK), propagator 
i  aktywny zawodnik ringo oraz dr n. 
med. Krystyna Anioł-Strzyżewska – 
prezes Polskiego Towarzystwa Ringo. 
Po wykładach w  hali sportowej od-
były się zajęcia praktyczne dla człon-
ków Polskiego Towarzystwa Ringo 
z Poznania, prowadzone przez trene-
ra Mariusza Wangryna oraz zawodni-
ków reprezentacji Polski. Szkolenie 
miało na celu umożliwienie uru-
chomienia na uczelni zajęć z ringo 
dla studentów Wydziału Turysty-
ki i  Rekreacji. Organizatorami wy-

Kategoria Nazwisko imię Klub Liczba punktów
Młodziczka Kot Martyna UKS Goszczyn 500
Młodzik Janocha Michał MUKS Podkarpacie 360
Kadetka Prusaczyk Roksana Kurpiowskie Tow. Ringo 345
Kadet Mruk Dawid UKS Goszczyn 325
Juniorka Kowalczyk Izabela Kurpiowskie Tow. Ringo 260
Junior Wangryn Paweł UKS Mogielnica 230
Otwarta Kobiet Kunecka Michalina

Kowalczyk Izabela
Legnica
Kurpiowskie Tow. Ringo

130
130

Otwarta Mężczyzn Trawczyński Dominik UKS Mogielnica 210

Uczestnicy szkolenia w hali sportowej AWF podczas zajęć praktycznych

Goszczyn. Dekoracja najmłodszych 
par dziewcząt

Pies Sznupek,
maskotka śląskiej policji


