
W roku bieżącym na działalność 
Polskiego Towarzystwa Ringo, po 

rozstrzygnięciu konkursu wniosków zło-
żonych do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, otrzymaliśmy dofinansowanie jedynie  
w przypadku dwóch imprez o zasięgu 
międzynarodowym, tj. Mistrzostw Pol-
ski i Memoriału Twórcy Ringo. Pozostałe 
turnieje nie uzyskały żadnego wsparcia 
finansowego z MSiT. Dzięki ogromnemu 
nakładowi pracy działaczy i zarządu PTR 
udało się zgromadzić środki i przepro-

wadzić kilkanaście turniejów w różnych 
środowiskach.

45. Szafirowe Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski

Jubileuszowe 45. Szafirowe Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski odbyły się 
w Pułtusku 24 czerwca na stadionie 
MOSiR, na którym otwarcie uświetni-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP w Pułtusku. Podczas ceremonii 

otwarcia z okazji jubileuszu wyróżniono  
24 trenerów i działaczy za wkład  
w rozwój i ustawiczne propagowanie rin-
go – polskiej dyscypliny sportowej.  

W kategorii otwartej mężczyzn nie 
było niespodzianek – zwyciężył Andrzej 
Teklak z Mogielnicy, natomiast w katego-
rii otwartej kobiet tryumfowała Adriana 
Paszko z Bartoszyc. 

Młodzi zawodnicy wykazywali się 
wspaniałymi umiejętnościami godny-
mi najwyższego uznania fachowców, jak 

10

Z ŻYCIA FEDERACJI

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1/2017

RINGO – SPORT ENTUZJASTÓW
Przegląd dokonań miłośników ringo w roku 2017

W towarzystwie prof. Włodzimierza Starosty, wiceburmistrz Puł-
tuska Róży Krasuckiej i prezes PTR Krystyny Anioł-Strzyżew-
skiej: miejsce 1. Adriana Paszko (Bartoszyce), 2. Ada Trawczyńska  
(Mogielnica), 3. Ina Vilchynskaya (Białoruś), 4. Tatsiana Dziani-
sava (Białoruś), 5. Paulina Wangryn (Mogielnica), 6. Michalina 
Kunecka (Legnica)

24 trenerów i działaczy wyróżnionych za wkład w rozwój i propa-
gowanie ringo

Kacper Trzaska i Mateusz Wangryn z Goszczyna

Igor Yaruta w „locie”

Prof. Antoni Stasch chwyta kółko w grze z dr. Le-
sławem Musurem, a obserwuje ich prof. Włodzi-
mierz Starosta

Fantastyczny wyskok po kółko prof. Józka Kra-
kowiaka



prezentują na zdjęciach Kacper Trzaska  
i Mateusz Wangryn z Goszczyna oraz 
Igor Yaruta w „locie”. 

XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy 
i Innych Profesji Ochrony 
Zdrowia w Ringo

W tym samym terminie, czyli 24 czerwca 
rozegrano w Pułtusku XVI Mistrzostwa 
Polski Lekarzy i Innych Profesji Ochrony 
Zdrowia w Ringo, sponsorowane przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, 
Naczelną Izbę Lekarską, Akademię Hu-
manistyczną w Pułtusku, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Pułtusku oraz 
Polskie Towarzystwo Ringo.

Zawody rozgrywano w godzinach 
popołudniowych, w letnich, okresowo 
upalnych warunkach pogodowych, jed-
nocześnie na sześciu boiskach. Obsada 
zawodów była międzynarodowa, ale tyl-
ko w jednej kategorii puchar i inne trofea 
wywiezione zostały za granicę.

Wśród startujących mężczyzn było 
kilku profesorów, dla których z uszanowa-
niem wieku utworzono kategorię superse-
nior. Zwycięzcom w swoich kategoriach 
wręczano puchary, medale i unikatowe 
dyplomy z maksymami łacińskimi. Wszy-
scy medaliści otrzymali także po dwa kół-
ka ringo z nadzieją, że będą używane przez 
obdarowanych, którzy wybitnie podniosą 
swoje umiejętności do przyszłego roku.

Okręgowa Izba Lekarska dodatkowo 
ufundowała pamiątkowe nagrody dla 
zwycięzców. 

XVI Międzynarodowy  
Memoriał im. Włodzimierza 
Strzyżewskiego

2 września w Warszawie – w zmiennych 
warunkach atmosferycznych (deszcze, 
porywy wiatru, słońce i znów ulewy)  
– odbył się XVI Międzynarodowy Memo-
riał im. Włodzimierza Strzyżewskiego. 
Twórca ringo powtarzał, że tę grę można 
rozgrywać w każdych warunkach i to się 
spełniło w 2017 r.

W memoriale uczestniczyły kilkuna-
stoosobowe ekipy z Litwy i z Białorusi.  
Kategorię otwartą kobiet wygrała Mi-
chalina Kunecka z Legnicy, a mężczyzn  
– Dominik Trawczyński z Mogielnicy.  
Natomiast w głównej kategorii memoriału 
– weteran – medalistami zostali: 1. Andrzej 
Osak (Słupsk), 2. Janusz Siejko (Gliwice),  
3. Józef Krakowiak (Warszawa). 

Przegląd dokonań w 2017 r.

Tegoroczny sezon ringo otworzył 25 lu-
tego Turniej Asów w Goszczynie. Na hali 
sportowej rywalizowali najlepsi aktualnie 
zawodnicy w kategorii otwartej. Wśród 
kobiet zwyciężyła Ada Trawczyńska  
z Mogielnicy przed Agnieszką Kłopo-
towską z Warszawy i Pauliną Wangryn 
z Mogielnicy. W kategorii otwartej męż-
czyzn zwyciężył Andrzej Teklak przed 
Piotrem Błachem (obaj z Mogielnicy)  
i Krzysztofem Szajkiem (z Legnicy).

Od 10 stycznia do 6 marca członek 
zarządu PTR Andrzej Osak własnym na-
kładem sił i środków przeprowadził cykl 
szkoleń z podstaw techniki i taktyki gry 
w ringo dla uczniów szkół w Rzeszowie. 
Szkolenia cieszyły się dużą frekwencją 
i zainteresowaniem, co dokumentuje 
liczba uczestników zorganizowanych po 
szkoleniach turniejów ringo: w Gimna-
zjum Nr 1 udział wzięło 250 uczniów,  
w Liceum Ogólnokształcącym i Gim-
nazjum sióstr Prezentek – 227 uczniów,  
w Gimnazjum nr 10 – 147 uczniów, w 
Szkole Podstawowej Nr 13 – 263 uczniów, 
w Szkole Podstawowej Nr 19 – 147 
uczniów, w Zasadniczej Szkole Spożyw-
czej – 220 uczniów. Przeszkolenie ponad 
1000 osób w jednym rejonie przez jedną 
osobę stanowi swoisty rekord w historii 
ringo i podkreśla istnienie prawdziwych 
entuzjastów ringo.

W kwietniu, na zaproszenie działaczy 
polonijnych z Austrii i Szwecji, prezes 
PTR Krystyna Anioł i wiceprezes An-
toni Stasch uczestniczyli w obchodach 
75. rocznicy przyznania Orderu Virtu-
ti Militari generałowi Władysławowi 

Andersowi w Gdańsku. Organizatorem 
obchodów była Gdańska AWF, która 
zorganizowała uroczystość w Bazylice 
Gdańskiej, a następnie w Klubie Żeglar-
skim wykłady i pokazy dwóch dyscyplin 

11SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1/2017

Z ŻYCIA FEDERACJI

Po zawodach – z pucharami i medalami

XVI Międzynarodowy Memoriał im. Włodzimierza Strzyżew-
skiego – medaliści w kat. weteran: 1 m. Andrzej Osak (Słupsk), 
2 m. Janusz Siejko (Gliwice), 3 m. Józef Krakowiak (Warszawa)

Prezes PTR Krystyna Anioł i wiceprezes PTR Antoni Stasch wrę-
czają Annie Marii Anders podręcznik „ABC polskiej gry w ringo”
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– nordic walking i polskiego 
ringo. Obecna Anna Maria 
Anders, córka generała po 
wykładzie o ringo otrzyma-
ła Kronikę Sportu Polskiego 
z wpisami o ringo, podręcz-
nik ABC polskiego ringo 
oraz dwa kółka. Po wykła-
dach dokonała otwarcia Po-
lonijnego Centrum Sportów 
Wodnych w Gdańsku. 

Uzyskaliśmy poparcie 
Anny Marii Anders w idei 
krzewienia ringo wśród 
Polonii, co zaowocowało 
liczną grupą zawodników 
uczestniczących w Toruniu 
w turnieju ringo 1 sierpnia, 
w ramach XVIII Świato-
wych Letnich Igrzysk Polo-
nijnych. Ringo było jedną  
z 25 rozgrywanych dys-
cyplin, która zgromadziła 
prawie 200 zawodników na 
1100 wszystkich uczestni-
ków igrzysk.

Igrzyska Polonijne sta-
nowią największą imprezę 
sportową na świecie, adre-
sowaną do Polaków miesz-
kających za granicą. Dlatego 
perfekcyjne przeprowadze-
nie zawodów stanowiło 
dla Polskiego Towarzystwa 
Ringo zagadnienie prioryte-
towe. Wręczania medali we 
wszystkich 14 kategoriach 
dokonywała prezes PTR na 
scenie postawionej w Parku 
Pałacowym w Toruniu. 

Ranking zawodników 
ringo w 2017 r.

Tradycyjne coroczne ogól-
nopolskie turnieje rin-
go rozgrywane w Polsce, 
a zaliczane do rankingu 
odbyły się w Goszczynie, 
Jedliczu, Miłkach, Lelisie, 

Warszawie i Krynicznie. 13 maja odbył 
się pierwszy w tym roku turniej cyklu 
w Goszczynie (organizowany już po raz 
szósty), w otoczeniu kwitnących sadów, 
na nowo zbudowanym stadionie. Na 
starcie stanęło 138 ringowców z 16 klu-
bów z całej Polski.

Z kolei 20 maja w Jedliczu po raz 
osiemnasty rywalizowano w dziesięciu 
kategoriach wiekowych przy pięknej 
pogodzie. Aby zorganizować imprezę 
ogólnopolską, zwarły szyki: Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy „Pod-
karpacie”, GOSiR Jedlicze, ZSP Jedlicze, 
Zarząd Gminy Jedlicze, Rada Miejska  
      w www Jedliczu.

Natomiast XI Ogólnopolski Turniej 
Ringo „Kurpiowski Jantar” zorganizo-
wany 3 czerwca w Lelisie zgromadził na 
starcie 150 zawodników, którzy rywali-
zowali w 8 kategoriach indywidualnych 
i 7 drużynowych. Wsparcia finansowe-
go i rzeczowego dokonały samorządy 
województwa mazowieckiego i powiatu 
ostrołęckiego. Nagrody ufundowały Lu-
dowe Zespoły Sportowe, Centrum Kul-
tury, Biblioteki i Sportu w Lelisie, Zakład  
Administracji Szkół i Przedszkoli. 

Ostatni turniej przed mistrzostwami 
Polski, potraktowany jako sprawdzian 
formy sportowców, miał miejsce w Mił-
kach 10 czerwca. Z kolei 16 września 
rozegrano dwudziesty turniej z cyklu 
ogólnopolskich zawodów ringo w War-
szawie pod tradycyjną nazwą Warszaw-
ska Syrenka. Dofinansowanie pozyskano 
z Urzędu Gminy Bemowo i Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego.

Po raz pierwszy natomiast w roku 
2017 został zorganizowany i przeprowa-
dzony 23 września Ogólnopolski Tur-
niej Ringo w Krynicznie k. Wrocławia. 
Pomysłodawcą turnieju, a następnie 
odpowiedzialnym za techniczne przy-
gotowanie i przeprowadzenie zawodów 
była nauczycielka Szkoły Podstawowej 
Dorota Olbryt, która w latach poprzed-
nich przyjeżdżała na różne zawody ringo  
w charakterze obserwatora. Wspania-

I Ogólnopolski Turniej w Ringo – Kryniczno 2017. Rozgrywki w kategorii  
kadetek

Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar” w Lelisie. Dekoracja medali-
stek w kategorii dwójki dziewcząt do lat 16

Prezes PTR dokonuje dekoracji Litwinów
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ły kogut-maskotka przyciągał uwagę 
uczestników i działaczy.

W okresie letnim przeprowadzono 
na piasku turnieje plażowe nadmorskie  
w Mielnie Koszalińskim i w Dąbkach 
oraz w uzdrowisku Połczyn-Zdrój. Po-
nieważ turnieje miały charakter otwar-
ty, za każdym razem musiały być po-
przedzane grami pokazowymi, czego 
podejmowali się członkowie Polskiego 
Towarzystwa Ringo. Na plaży w Dąb-
kach 8 sierpnia, przy Ośrodku Wypo-
czynkowym „Geovita”, trener Sebastian 
Wroński przy pomocy Andrzeja Osaka 
zorganizował II Nadmorski Rodzin-
ny Turniej Ringo (pierwszy odbył się  

w 2016 r.). Startowało dwa razy więcej 
rodzin niż w roku poprzednim, a ubie-
głoroczni uczestnicy wykazali się znacz-
nym wzrostem umiejętności zarówno 
technicznych, jak i taktycznych.

W Rzeszowie 9 września odbył się 
turniej ringo w ramach Zjazdu Służ-
by Liturgicznej Organizowanego przez 
Towarzystwo Salezjańskie Inspekto-
ria Krakowska pod hasłem: „Zdoby-
wać szczyty”. Uczestniczyło w nim 160  
zawodników w trzech kategoriach wie-
kowych.

Coroczne XIX Integracyjne Mistrzo-
stwa Zabrza w Ringo pod honorowym 
patronatem prezydent miasta zabrze 

Małgorzaty Mańki-Szulik odbyły się  
26 października w zabrzańskiej hali  
MOSiR, na której w roku 2000 ostatni raz 
startował w najstarszej kategorii twórca 
ringo Włodzimierz Strzyżewski i którą 
wygrał. Organizatorem mistrzostw było 
Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz 
dom” działające przy Specjalnej Szkole 
Podstawowej Nr 40 w Zabrzu.

16 września w ramach Ogólnopol-
skiej Spartakiady Prawników w Lublinie 
na hali sportowej UMCS zorganizowano 
pierwszy raz turniej ringo. Za fachowość 
i terminowość rozgrywek odpowiedzialni 
byli członkowie PTR, Mariusz Wangryn 
i Andrzej Osak.

11 listopada młodzieżowa reprezen-
tacja Polski udała się do Mińska w celu 
wzięcia udziału w XVI Międzynarodo-
wym Turnieju Ringo na Białorusi. Za-
wody rozgrywano w trzech kategoriach 
dwójkowych i w kategorii otwartej. Nasze 
dziewczęta zwyciężyły w swoich katego-
riach wiekowych. Gratulujemy utrzyma-
nia tak wysokiej formy przez cały sezon 
rozgrywek – zarówno zawodnikom, jak 
i trenerom! 

TEKST:  
n KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA

ZDJĘCIA:  
n MARIUSZ WANGRYN

ZWYCIĘZCY RANKINGU ZAWODNIKÓW RINGO W 2017 R.

Kategoria Nazwisko imię Klub

Młodziczka Rydzewska Martyna UKS „Olimpia” Miłki

Młodzik Antoniuk Mateusz UKS „Olimpia” Miłki

Kadetka Prusaczyk Roksana Kurpiowskie Tow. Ringo „Jantar”

Kadet Szporko Bartłomiej UKS „Olimpia” Miłki

Juniorka Kowalczyk Izabela Kurpiowskie Tow. Ringo „Jantar”

Junior Komorowski Hubert UKS Goszczyn

otwarta kobiet Kunecka Michalina Legnickie Towarzystwo Ringo 

otwarta mężczyzn Trawczyński Dominik UKS Mogielnica

I Ogólnopolski Turniej w Ringo – Kryniczno 2017. Dekoracja kategorii dwójki  
mieszane

Reprezentacja młodzieżowa: Monika Wangryn, Martyna Kot, Gabriela Romejko, 
Marta Lejman, Martyna Rydzewska, Bartłomiej Szporko, Konrad Komorowski,  
Dawid Mruk


