
 

                                      
 

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA PLEBISCYTU NA 

NAJLEPSZEGO UCZNIA – SPORTOWCA I TRENERA WYCHOWAWCĘ MŁODZIEŻY 

DOLNEGO ŚLĄSKA W 201O ROKU 
 

W dniu 15.03.2011 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

odbyła się uroczystość podsumowania Plebiscytu Szkolnego Związku Sportowego          

„ Dolny Śląsk „ i Redakcji Słowa Sportowego na Najlepszego Ucznia-Sportowca              

i Trenera Wychowawcę Młodzieży Dolnego Śląska w 2010 roku. 
 

Patronat na uroczystością przyjęli Wojewoda Dolnośląski pan Aleksander Marek 

Skorupa i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Radosław Mołoń. 
 

W Sali Kolumnowej gościliśmy Laureatów ich kibiców oraz rodziny oraz Gości 

Honorowych, a wśród nich : 

 Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę 

 Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia 

 Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD Józefa Dymalskiego 

 Dyrektora Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji UM Wrocławia Piotra Mazura 

 Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Marię Kramarczyk 

 Dyrektora Dolnośląskiej Federacji Sportu Arkadiusza Zagrodnika 

 Kierownik Działu Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Specjalnego UM Wrocławia 

Ewę Szczęch 

 Prezesa Wrocławskiego SZS Bohdana Aniszczyka 

 Przedstawiciela Gminy Miękinia Bogdana Wilczaka 

 Właściciela firmy Powerman Janusza Rusinka 

 Przedstawiciela firmy Huck Małgorzatę Król 
 

Wszyscy Laureaci otrzymali pamiątkowe formy szklane ufundowane przez Biuro 

Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Szkolny Związek Sportowy 

„ Dolny Śląsk „ , nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, upominki Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego oraz upominki od sponsorów Plebiscytu firmy 

Powerman i Huck. 
 

Dodatkowo Laureaci najwyższych miejsc otrzymali nagrody specjalne : 

I miejsce roczne stypendium w wysokości 2000 zł od redakcji Słowa Sportowego     

i wejściówkę do Aquaparku ufundowaną przez Aquapark we Wrocławiu 

II miejsce laptop Asus ufundowany przez Wicemarszałka Województwa 

Dolnośląskiego Radosława Mołonia 

III miejsce aparat fotograficzny ufundowany przez Dolnośląską Federację Sportu  

IV miejsce bon wartościowy do sklepów META 

V miejsce zestaw płyt „ Planeta Ziemia „ ufundowany przez Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty 

VI miejsce nagroda specjalna Wójta Gminy Miękinia Mariana Grzegorczyna 
 

I miejsce wśród trenerów aparat fotograficzny ufundowany przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty i wejściówkę do Aquaparku ufundowaną przez 

Aquapark we Wrocławiu 

 



Przedstawiamy sylwetki Laureatów Plebiscytu 2010 
 

zawodnicy 
 

1. Dawid Malicki (Talent Wrocław) – LO XV Wrocław - łucznictwo 

Urodzony w 1993 roku łucznik Uczniowskiego Klubu Sportowego Talent Wrocław. 

Miniony rok może z pewnością uznać za bardzo udany, zarówno pod względem 

sukcesów na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Największym osiągnięciem 

młodego sportowca w 2010 roku było wywalczenie brązowego medalu mistrzostw 

Europy juniorów młodszych. Oprócz tego Dawid Malicki został halowym mistrzem 

Polski juniorów młodszych, drużynowym mistrzem Polski juniorów młodszych               

i zwycięzcą Pucharu Polski w tej kategorii.  
 

2. Tomasz Pałamarz (Śląsk Wrocław) – ZSO Świdnica - strzelectwo 

Utalentowany i mimo młodego wieku utytułowany strzelec Śląska Wrocław.                 

W minionym roku wywalczył mistrzostwo świata w konkurencji pistoletu dowolnego, 

5. miejsce w konkurencji pistoletu pneumatycznego oraz 7. lokatę w konkurencji 

pistoletu sportowego na mistrzostwach świata juniorów w strzelectwie sportowym w 

Monachium. Na krajowej arenie zdobył tytuł mistrza Polski seniorów w konkurencji 

pistoletu dowolnego oraz wywalczył  2. miejsce konkurencji pistoletu pneumatycznego. 

Kolejnymi sukcesami były tytułu mistrza Polski juniorów w konkurencji pistoletu 

dowolnego oraz pistoletu pneumatycznego oraz 2. miejsce w konkurencji pistoletu 

sportowego na tej samej imprezie.  
 

3. Mateusz Rudyk (Moto Jelcz-Laskowice) - GM 2 Jelcz-Laskowice– kolarstwo 

Młody kolarz klubu Moto Jelcz-Laskowice przygodę z tą dyscypliną zaczynał już           

w szkole podstawowej. Trenerem Mateusza jest Zygmunt Walczak, który szkolił 

również jego ojca, Zbigniewa. Największe sukcesy Mateusza w minionym roku to 

dwukrotne mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski na torze w Kaliszu, w kategorii juniora 

młodszego. Osiągnięcia młodego, zaledwie 15-letniego sportowca budzą tym większy 

szacunek, że zmaga się on z cukrzycą.  
 

4. Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław) – ZS Nr 22 Wrocław - koszykówka 

Jeden z najbardziej utalentowanych i perspektywicznych koszykarzy młodego 

pokolenia. Jest zawodnikiem II-ligowego Wrocławskiego Klubu Koszykówki.                

W poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem zespołu. Mierzący 210 cm Piotr 

Niedźwiedzki w lipcu 2010 roku, z kadrą  U-17 wywalczył srebrny medal mistrzostw 

świata. Na organizowanym w ostatnich miesiącach przez najlepszą ligę świata – NBA – 

obozie w Barcelonie znalazł się wśród pięćdziesięciu najzdolniejszych 17-latków 

Starego Kontynentu. Przez fachowców wyróżniony został nawet tytułem najbardziej 

wartościowego gracza Meczu Gwiazd, który kończył to zgrupowanie. 
 

5. Mateusz Andrzejczak (Juvenia Wrocław) – Gimbasket Wrocław - pływanie 

Mateusz Andrzejczak jest zawodnikiem  Juvenii Wrocław, podopiecznym trenerów: 

Widanki i Poniatowskiego. Mijający rok był dla Mateusza bardzo udany. Do jego 

najważniejszych osiągnięć zaliczyć trzeba: srebrny medal na 100 metrów stylem 

motylkowym w wielomeczu juniorskim w Portugalii, srebro w trójmeczu Polska-

Czechy-Słowacja oraz dwa złote medale w letnich MP juniorów. Obiecująco wypadł 

start szesnastolatka na MP seniorów, gdzie wystąpił w finale B i zajął ostatecznie         

10. miejsce, a podczas zimowych mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców           

w Szczecinie wywalczył dwa brązowe medale w sztafecie, 4 X 50 metrów stylem 

zmiennym i 4 X 100 metrów stylem dowolnym.  
 

 

 

 



6. Nestor Wasylkowski (Odra Głoska) –  Technikum Hotelarsko - Gastronomiczne 

Wrocław   - tenis stołowy 

Tenisista stołowy, od sześciu lat jest zawodnikiem Odry Roeben Głoska. Przez ostatnie 

lata wyrobił sobie opinię jednego z najbardziej utalentowanych graczy na Dolnym 

Śląsku. W minionym roku jego największym sukcesem było zdobycie srebrnego medalu 

MP juniorów w singlu na turnieju w Lidzbarku Warmińskim. Występował też               

w reprezentacji Polski juniorów na ME w Istambule, a obecnie jest powołany do kadry 

narodowej młodzieżowców. Utalentowany zawodnik w czasie wakacji przeszedł 

bardzo poważną operację, co nie przeszkodziło mu w odniesieniu sukcesu w turnieju 

klasyfikacyjnym seniorów i zajęciu pierwszego miejsca w dolnośląskim rankingu. 
 

7. Robert Sobera (MKS MOS Wrocław/ AZS AWF Wrocław) –  ZS Nr 22 Wrocław             

- lekka atletyka 

To jeden z najbardziej uzdolnionych młodych tyczkarzy w Polsce. Kontakt ze sportem 

miał od najmłodszych lat, trenując początkowo akrobatykę. Jego trenerem jest obecnie 

Dariusza Łoś. Miniony rok był ważny w karierze młodego zawodnika. Robert Sobera 

wywalczył w nim mistrzostwo Polski juniorów, zarówno w hali, jak i na stadionie. 

Dużym osiągnięciem była również czwarta lokaty na MŚ juniorów w  Moncton.  
 

8. Michał Tracz (Śląsk Wrocław) – LO XV Wrocław - zapasy 

Powody, dla których ten młody sportowiec zainteresował się zapasami są oczywiste. 

Jego ojciec, Mieczysław, to były znakomity zapaśnik Śląska i olimpijczyk z Seulu. Jego 

wujem jest natomiast Józef Tracz, trzykrotny medalista olimpijski. To właśnie tata 

sprawił, że Michał poświęcił się zapasom, które od ośmiu lat trenuje we wrocławskim 

Śląsku, pod okiem Leszka Użałowicza i Józefa Tracza. W minionym roku największym 

sukcesem zawodnika było 11. miejsce na MŚ juniorów w stylu klasycznym, oraz trzecia 

lokata na mistrzostwach Polski seniorów.  
 

9. Radosław Cichoń (MUKS Legnica/ AZS AWF Wrocław) – I LO Legnica - lekka 

atletyka 

Jeden z najbardziej utalentowanych, młodych czterystumetrowców na Dolnym Śląsku     

i w Polsce. Miniony rok  rozpoczął jako zawodnik MUKS Legnica, obecnie kontynuuje 

karierę w AZS AWF Wrocław. W 2010 roku zdobył brązowy medal halowych 

mistrzostw Polski juniorów, zajął 5. lokatę w mityngu Enea Cup oraz 3. miejsce            

w sztafecie na mistrzostwach Polski juniorów. W konsekwencji młody zawodnik 

pojechał na mistrzostwa świata juniorów do Kanady, gdzie wraz ze sztafetą 4x400 m 

zajął 8. miejsce. Druga połowa roku przyniosła kolejną zmianę, gdyż zawodnik 

przeniósł się do Wrocławia, gdzie kontynuuje rozwój w słynącym ze szkolenia 400-

metrowców AZS AWF.  
 

10. Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław) – Gimbasket Wrocław -pływanie 

Pływaczka Juvenii Wrocław, specjalizująca się w stylu grzbietowym. Imprezą, której 

podporządkowała ubiegłoroczne przygotowania, były pierwsze w historii Igrzyska 

Olimpijskie Młodzieży w Singapurze. Wrocławianka radziła sobie w tych zawodach 

bardzo dobrze, zajmując czwarte miejsca na 100 oraz 50 metrów w stylu grzbietowym, 

gdzie do brązowego medalu zabrakło jej zaledwie 0,06 sekundy. Zawodniczka 

odniosła również sukces podczas zimowych mistrzostw Polski seniorów                          

i młodzieżowców w Szczecinie, gdzie zdobyła złote medale na 50 i 100 metrów oraz 

srebrny na 200 metrów (wszystkie stylem grzbietowym). Do niedawna była najmłodszą 

kadrowiczką, reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach Europy seniorów.  
 

 

 

 

 



trenerzy 
 

1. Helena Machera (Talent Wrocław) – łucznictwo.  

Jej podopieczni osiągają co raz lepsze wyniki we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Dawid Malicki jest brązowym medalistą mistrzostw Europy juniorów, mistrzem Polski 

juniorów w hali. Tydzień temu Malicki wywalczyć swój kolejny medal, tym razem 

brązowy na mistrzostwach Polski i wraz z Piotrem Pajączkiem znalazł się                     

w reprezentacji Polski na halowe mistrzostwa Europy.  
 

2. Grzegorz Widanka (Juvenia Wrocław) – pływanie. 

Przed rokiem triumfował w naszym plebiscycie. Jest trenerem m.in.: Klaudii Naziębło, 

Mateusza Andrzejczaka oraz Pawła Wernera. Jego podopieczni w minionym roku 

przywozili medale z najważniejszych krajowych imprez, reprezentowali także nasze 

województwo i kraj na zawodach międzynarodowych. 
 

3. Marek Chrabąszcz (MKS Rokita Brzeg Dolny ) – tenis stołowy  

Trener tenisa stołowego w klubie Rokita Brzeg Dolny, gdzie z sukcesami pracuje 

zwłaszcza z młodzieżą. W minionym roku duży sukces odniosły prowadzone przez 

Marka Chrabąszcza młodziczki Rokity. W trakcie Pucharu Polski (imprezy o randze 

mistrzostw Polski) złoty medal zdobył debel Marta Chrabąszcz/Natalia Bajor, po złoto 

sięgnęła również drużyna młodziczek Rokity. Oprócz tego srebro w singlu zdobyła 

Marta Chrabąszcz, a brązowy medal wywalczyła Dominika Wołowiec.  

 

Organizatorzy Plebiscytu gratulują Laureatom życząc im jak najwięcej 

sportowych   i naukowych sukcesów w 2011 roku 

 

Organizatorzy Plebiscytu serdecznie dziękują Patronom i Sponsorom 

Plebiscytu za wielką pomoc w jego przeprowadzeniu 

 
Redaktor Naczelny Słowa Sportowego    Wiceprzewodniczący SZS 

 

     Andrzej  Szumski              Adam Szymczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Zdjęcie Laureatów lub ich przedstawicieli. Stoją od lewej w pierwszym rządzie : 

Mateusz Andrzejczak, Klaudia Naziębło, Marek Chrabąszcz, Mateusz Rudyk, Adam 

Malicki – brat Dawida nieobecnego z powodu udziału w obozie sportowym ), Helena 

Machera, Michał Tracz. W drugim rzędzie od lewej : Robert Sobera, Tomasz Pałamarz, 

Nestor Wasylkowski, Krzysztof Opaliński przedstawiciel MUKS Legnica, który odebrał 

nagrodę za Radosława Cichonia nieobecnego z powodu udziału w obozie sportowym. 

Najwyższy z Laureatów stojący z tyłu to Piotr Niedźwiedzki 


