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Tegoroczną działalność rozpoczęliśmy  
1 lutego kursem dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego oraz sympatyków spor-
tu ringo – z zakresu podstaw techniki  
i taktyki gry – w sali konferencyjnej  
i hali sportowej przy PSP w Goszczynie. 
Organizatorem był wiceprezes PTR mgr  
Mariusz Wangryn.

Również w Goszczynie zorganizo-
wany został III Turniej AS-ów 9 marca 
– wśród kobiet pewnie wygrała aktual-
na mistrzyni świata Michalina Kunecka 
(Legnica), druga była Paulina Wangryn 
(Mogielnica), na trzecim miejscu uplaso-
wała się Rydzewska Marta (KS Olimpia 
Miłki).

Bardzo zacięta była rywalizacja  
w kategorii panów. Najwięcej zimnej 
krwi w decydującej rozgrywce zachował 
Dominik Trawczyński (Mogielnica) i on 
zdobył główne trofeum, drugi był wete-
ran boisk ringo Andrzej Teklak (Mogiel-
nica), trzecie miejsce zajął Bartłomiej 
Szporko (KS Olimpia Miłki).

Turnieje ogólnopolskie  
i mistrzowskie
Pierwszym turniejem w roku (a kolej-
nym trzecim) był Ogólnopolski Turniej 
Ringo w Machnicach k. Wrocławia, na 
terenach zielonych i w hali sportowej 
ośrodka „Ptak-Machnice”, zorganizo-
wany 11 maja przez Dolnośląską Aka-
demię Ringo powołaną przez Dorotę  

Olbryt, we współ-
pracy z DKS Rin-
go Wis znia Mała, 
P t a k - M a c h n i c e  
i OKSiR w Wiszni 
Małej.

W turnieju 
uczestniczyło 120 
zawodników z różnych 
miejscowości w Polsce 
(Trzebnica, Wrocław, 
Legnica, Warszawa, 
Miłki, Bartoszyce) oraz 
zaprzyjaźniona dru-
żyna z Klubu Ringo 
„Lutra” w Czechach. 
Jednocześnie rozgry-
wany był III Ogólno-
polski Turniej Prawni-
ków w Ringo.

18 maja zorganizowano corocz-
ny Ogólnopolski Turniej w Ringo  
w Goszczynie na obiektach sporto-
wych przy PSP. Turniej zorganizował 
Uczniowski Klub Sportowy Goszczyn 
we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Ringo. Zawody zaliczane są do ogólno-
polskiego rankingu ringowców.

W turnieju uczestniczyło 12 klubów, 
zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach 
indywidualnych (żak, żaczka, młodzik, 
młodziczka, kadet, kadetka, otwarta męż-
czyzn) oraz 4 kategoriach drużynowych 
do lat 13 i do lat 16.

25 maja rozegrano w Jedliczu XX 
Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej  
w Ringo na obiektach Szkoły Podstawo-
wej. W zawodach zaliczanych do rankin-
gu Polskiego Towarzystwa Ringo rywa-
lizowali zawodnicy z czołowych klubów. 
Po raz kolejny organizator zawodów, 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy Podkarpacie Jedlicze, kierowany 
przez wiceprezesa PTR Piotra Brila, 
wzorowo zorganizował i przeprowadził 
zawody. Współorganizatorami turnieju 
byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Województwo Podkarpackie, Pol-
skie Towarzystwo Ringo, SP Jedlicze.

Jubileuszowy 

Rok Ringo 2019
(1959 i 1989)
W roku bieżącym upływa 60 lat od wynalezienia  
przez Włodzimierza Strzyżewskiego ringo 
jako gry sportowej oraz 30 lat od założenia 
Polskiego Towarzystwa Ringo

7. Mistrzostwa Świata w Ringo  
– Cezary Godlewski w akcji obronnej

7. Mistrzostwa Świata w Ringo – rozgrywki  
w kategorii dwójki mężczyzn
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XIII Ogólnopolski Turniej Ringo 
„Kurpiowski Jantar’

W Dniu Dziecka dla 165 dzieci – zawod-
ników 10 szkół i klubów sportowych po-
wiatu ostrołęckiego oraz ekip z różnych 
stron Polski: MUKS Jedlicze Podkarpa-
cie, KS Olimpia „Miłki”, UKS Goszczyn, 
Warszawskie Towarzystwo Ringo, UKS 
Mogielnica zorganizowano Turniej Rin-
go dzięki wsparciu finansowemu z wo-
jewództwa mazowieckiego, starostwa 
powiatu ostrołęckiego i LZS Lelis. Za-
wodnicy nie tylko mogli cieszyć się ze 
zwycięstwa, ale również otrzymali oko-
licznościowe medale, statuetki i koszulki.

 Ostatni turniej przed Mistrzostwami 
Polski odbył się 15 czerwca w Miłkach 
– „Mazury 2019”, zorganizowany dzię-
ki dotacji samorządowej oraz wytężonej 
pracy społecznika Marka Gila. Ringow-
cy rywalizowali o punkty do rankingu 
ogólnopolskiego oraz szlifowali formę do 
startu w mistrzostwach Polski w ringo.

Głównymi zawodami roku 2019 
były zorganizowane 16–18 sierpnia 
łącznie trzy imprezy w Niepołomicach 
k. Krakowa, tj. 7. Mistrzostwa Świata  
w Ringo, 47. Międzynarodowe Mis- 
trzostwa Polski w Ringo oraz 5. Światowy 
Turniej Rodzin w Ringo.

Wyśmienicie przygotowana trawia-
sta płyta stadionu oraz słoneczna i bez-
wietrzna pogoda sprzyjały sportowej 
rywalizacji. W kategorii otwartej męż-
czyzn po raz kolejny po mistrzowski ty-
tuł sięgnął Andrzej Teklak, w kategorii 
otwartej kobiet zwyciężyła Ada Traw-
czyńska. W kategorii par mieszanych 
zwyciężyli Białorusini: Natalia Kuta-
sova i Viacheslav Chuduk przed dwo-
ma parami polskimi: AdaTrawczyńska  
z Krzysztofem Szajkiem i Michalina 
Kunecka z Grzegorzem Majerskim. 
W Turnieju Rodzin I kategorii (z dziec-
kiem do lat 15) zwyciężyła rodzina 
Teklaków, w II kategorii (z dzieckiem 
powyżej 15 lat) – rodzina Wangry-
nów. Zwycięskie rodziny otrzymały 
wspaniałe puchary ufundowane przez  

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę.

Polskie Towarzystwo Ringo skła-
da serdecznie podziękowania władzom 
miasta Niepołomice, dyrekcji Miejskiego 
Stadionu w Niepołomicach za wspaniałe 
przyjęcie ringowców i pomoc w organi-
zacji mistrzostw. Bez nich te zawody na 
pewno nie byłyby tak atrakcyjne. Dzię-
kujemy również wszystkim osobom,  
instytucjom oraz firmom zaangażowanym  
w organizację mistrzostw.

Turniej poświęcony pamięci 
twórcy ringo
XVIII Memoriał Włodzimierza Strzy-
żewskiego w Ringo rozegrano na 
stadionie GKS „Świt” w Warszawie 
7 września. Turniej, który poświęcony 
jest pamięci twórcy Ringo, zgromadził 
ringowców z Polski, Litwy i Białorusi. 

Rozgrywano go w 13 kategoriach in-
dywidualnych i czterech dwójkowych. 
W kategorii otwartej kobiet zwyciężyła 
Michalina Kunecka z Legnicy, a wśród 

Medaliści turnieju w Miłkach

Dekoracja w kategorii kadetów

Puchary ufundowane 
 przez prezydenta RP Andrzeja Dudę  

dla zwycięzców  
5. Światowego Turnieju Rodzin
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mężczyzn Chuduk 
Viacheslav z Bia-
łorusi. W najstar-
szej kategorii wete-
ranów II zwyciężył 
Władysław Kola-
nowski z Legnicy.

Imprezą towa-
rzyszącą rozgry-
waną równolegle 
były XVIII Mi-
strzostwa Polski 
Lekarzy i innych 
Profesji Ochrony 
Zdrowia. W punktacji ogólnej zwyciężyli 
reprezentanci Warszawskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej przed Pomorską i Dol- 
nośląską. Piękne medale ufundowała  
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie.

Międzynarodowe imprezy 
sportowe
1 i 2 czerwca z inicjatywy Konsulatu 
Generalnego RP w Odessie w ramach 
Festiwalu Polskich Sportów rozegrano  
w Chersoniu turnieje ringo i warca-
bówstupolowych o puchar konsula RP  
Andrzeja Szmidtke.

Rywalizowało 30 osób (16 kobiet i 14 
mężczyzn) podzielonych na 15 mikstów. 
Ze zwycięstwa i pięknego pucharu cie-
szyły się Tetiana Zamłyńska i Tetiana 
Gumeniuk. Turniej relacjonowała cher-
sońska telewizja „Twój Plus”.

W Gdyni od 27 lipca do 3 sierpnia 
2019 r. rozgrywane były XIX Światowe 

Letnie Igrzyska Polonijne, a do rywaliza-
cji przystąpiło ponad 1000 zawodników 
z 27 krajów, startujących w 22 dyscypli-
nach. Czwartego dnia igrzysk zawodni-
cy rozgrywali mecze w ringo w ośmiu 
kategoriach wiekowych wśród mężczyzn  
i siedmiu kategoriach wśród kobiet.

Wystawy, ślady  
w piśmiennictwie
W roku 60-lecia powstania ringo umiesz-
czono je na wystawie „Sport w wielkim 
mieście, tj. Sportów Powstałych nad Wi-
słą od czasów zaborów do roku 2019”. 
Wystawa otwarta 27 marca na Placu 
Europejskim była dostępna dla zwiedza-
jących do 18 maja 2019 r. Ringo zostało 
pokazane w kilku z kilkunastu okien wy-
stawowych w postaci ogromnych fotogra-
mów zawodników, sprzętu do gry w ringo 
i zdobytych trofeów w latach 1973–2019. 
W dniu zamykania wystawy (18 maja) na 

prośbę organizatorów (Fundacja Sztuka 
w Mieście, Ghelamco Poland) rozsta-
wiono boisko do gry w ringo i wszyscy 
przechodzący mogli zaprezentować swoje  
umiejętności. Grano w ringo aż do zapa-
lenia świateł ulicznych.

W maju 2019 r. miało miejsce trwa-
łe zaznaczenie obecności ringo w ruchu 
olimpijskim międzynarodowym, w po-
staci umieszczenia odznak Polskiego 
Towarzystwa Ringo i International Rin-
go Federation z krótką historią dyscy-
pliny sportowej w albumowym wydaniu 
monograficznym z dziedziny falerysty-
ki. Wydawca: Polski Komitet Olimpij-
ski – Klub Kolekcjonera, pod redakcją  
Andrzeja Szalewicza – „Odznaki pol-
skich związków sportowych w 100-leciu 
ruchu olimpijskiego Polsce”.

W roku bie-
żącym ukaże 
się monografia 
ringo pod re-
dakcją Włodzi-
mierza Starosty 
„60 lat rozwoju 
gry sportowej 
dla każdego 
RINGO W POLSCE i na świecie”, która 
obejmuje najbardziej obszernie tematykę 
idei ringo od czasów jego powstania do 
roku 2019 włącznie. 

n TEKST: KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA
n ZDJĘCIA: MARIUSZ WANGRYN

Rozgrywki podczas 
Igrzysk Polonijnych

Zwyciężczynie: Tetiana Zamłyńska i Tetiana Gumeniuk

Zwyciężczyni w Kategorii Młodych Lekarek  
Alesia Venhura


