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1.  WSTĘP 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących pragnę Państwu przedstawić 

aktualny dorobek organizacyjno-sportowy Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz 

współtworzących go klubów sportowych niesłyszących w Polsce oraz strategię rozwoju sportu 

niesłyszących w Polsce na lata 2021-2025. 

 
Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących zawiera z jednej strony analizę dotychczas 

podejmowanych działań zmierzających do rozwoju sportu niesłyszących w Polsce oraz osiągniętych 

celów i sukcesów, a z drugiej strony przedstawia działania i kierunki tych działań, które w latach 

2021-2025 mają sprzyjać osiąganiu nowych celów i kreowaniu nowych sukcesów. 

 
W Strategii przedstawiamy również sylwetki trenerów, działaczy i zawodników, którzy w 

największym stopniu wywierają wpływ na rozwój sportu niesłyszących. Strategia powstała w oparciu 

o emocjonalne, pełne zaangażowania opinie sportowców, działaczy i trenerów oraz analizy 

przeprowadzone przez Zarząd Główny PZSN. Poszczególne elementy strategii nierozerwalnie 

związane są zarówno z odnoszonymi sukcesami, jak i z problemy z którymi sportowcy niesłyszący, 

ich trenerzy oraz Zarząd Główny borykają się w codziennej pracy. 

 

Głęboko wierzę w to, że działalność Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, w oparciu o 

Strategię Rozwoju Sportu Niesłyszących, przyczyni się do rozwoju sportu niesłyszących w Polsce. 

We współpracy z Zarządem Głównym, sportowcami niesłyszącymi, trenerami i działaczami pragnę 

zbudować w naszym kraju taki wizerunek sportu niesłyszących, który będzie wolny od uprzedzeń i 

stereotypów powielanych od dziesięcioleci w polskim społeczeństwie. Wierzę, że dzięki 

wielopokoleniowym staraniom sportowców, trenerów oraz działaczy wykreujemy wizerunek 

sportowca niesłyszącego wywołujący pozytywne skojarzenia w odbiorze ogólnospołecznym. Głęboko 

wierzę w to również, że z sukcesów sportowców niesłyszących, Polacy, będą tak samo dumni jak z 

sukcesów sportowców w pełni sprawnych.  
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2.  STRATEGIA ROZWOJU 

 

2.1. PRZESŁANKI DO BUDOWANIA STRATEGII 
 

Zapisy znajdujące się w Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021–2025 

umożliwią prowadzenie działań wspierających rozwój sportu kwalifikowanego oraz masowej 

aktywności fizycznej wśród osób niesłyszących w Polsce. 

Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących realizowana pod egidą Polskiego Związku Sportu 

Niesłyszących jest dokumentem określającym kierunki podejmowanych działań, narzędzia, które 

powinny być wykorzystane do realizacji celów statutowych Związku. Strategia Rozwoju Sportu 

Niesłyszących ma również wskazywać cele, które w latach 2021-2025 należy zrealizować. Realizacja 

zamierzonych celów ma zostać przeprowadzona we współpracy z środowiskiem osób niesłyszących, 

administracją rządową, jednostkami samorządów terytorialnych, szkolnictwem powszechnym, 

średnim oraz wyższym. Realizacja celów Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących odbywać się będzie 

także przy współudziale sponsorów oraz organizacji i instytucji międzynarodowych. 

 

 

2.2. CELE I OBSZARY REALIZACYJNE 
 

Działalność Polskiego Związku Sportu Niesłyszących realizowana jest na podstawie Statutu 

PZSN. Celami statutowymi PZSN są m. in.: 

➢ organizacja, popularyzacja oraz rozwój sportu osób niesłyszących w Polsce, 

➢ reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich 

członków Związku, 

➢ promocja różnych form uprawiania sportu przez osoby niesłyszące. 
 

Powyższe cele PZSN realizuje na terenie całego kraju, we współpracy z klubami sportowymi dla 

niesłyszących i słyszących, z Akademickimi Związkami Sportowymi, i innymi instytucjami 

zainteresowanymi rozwojem sportu osób niesłyszących. Związek realizuje swoje cele poprzez m. 

in.: 

➢ opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu osób niesłyszących, 

➢ koordynowanie działań związanych z upowszechnianiem i uprawianiem sportu przez 

osoby niesłyszące, 

➢ organizowanie zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także 

międzypaństwowych i międzynarodowych, 

➢ organizowanie i realizację ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa, w tym 

rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich dyscyplinach wymienionych w 

statucie i we wszystkich kategoriach wiekowych, 

➢ reprezentowanie sportu osób niesłyszących we właściwych międzynarodowych 

stowarzyszeniach sportowych oraz organizowanie udziału polskich zawodników w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

➢ przygotowanie i zgłaszanie reprezentacji narodowych i zespołów klubowych do udziału 

w rozgrywkach międzynarodowych, 

➢ wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, 

➢ prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie 

sportu osób niesłyszących; 

➢ szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich. 
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W Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących realizowanej przez Polski Związek Sportu 

Niesłyszących w latach 2021 – 2025 przyjęto cele strategiczne podzielone na kilka obszarów: 

 

➢ Obszar rynkowy – przewidujący wzrost liczby osób niesłyszących podejmujących 

regularną aktywność fizyczną oraz wzrost liczby zawodników zrzeszonych w klubach 

sportowych PZSN. Dodatkowo przewiduje się wzrost liczby zawodników reprezentujących 

najwyższy poziom rozgrywkowy (kadry narodowe). 

➢ Obszar ekonomiczny – w zakresie którego przewiduje się zwiększenie środków 

finansowych pozyskiwanych na działalność klubów sportowych zrzeszonych w PZSN, w 

tym zwiększenie udziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na finasowanie 

działalności PZSN oraz podległych mu podmiotów. Niezbędne jest zwiększenie środków 

finansowych przeznaczonych na nagrody oraz stypendia dla wyróżniających się 

sportowców niesłyszących. Bardzo ważne jest zwiększenie finasowania udziału trenerów, 

działaczy i zawodników w szkoleniach i kursach specjalistycznych. 

➢ Obszar organizacyjny – ma na celu profesjonalizację kadr zarządzających organizacją 

pracy PZSN oraz procesem treningowym poprzez udział w szkoleniach oraz kursach. 

Wymagana jest poprawa warunków socjalnych pracy trenerów PZSN oraz trenerów i 

działaczy klubowych. Niezbędna jest optymalizacja współpracy pomiędzy 

poszczególnymi komórkami struktur organizacyjnych PZSN a współpracującymi 

podmiotami zewnętrznymi. 

 

Program rozwoju Polskiego Związku Sportu Niesłyszących będzie realizowany w oparciu o cztery 

obszary: 

 

➢ Obszar szkoleniowy – który, przewiduje szkolenie zawodników w ramach treningów w 

klubach sportowych oraz podczas zgrupowań kadr narodowych. Poza tym, przewiduje się 

wsparcie merytoryczne trenerów i działaczy sportowych poprzez organizację szkoleń, 

uczestnictwo w seminariach i konferencjach. 

➢ Obszar zarządzania – udział w szkoleniach przełoży się na podniesienie sprawności 

zarządzania Związkiem oraz klubami i sekcjami sportowymi. Przełoży się dodatkowo na 

podniesienie kompetencji sportowych trenerów i zawodników. 

➢ Obszar promocji – sukcesy polskich sportowców niesłyszących, wywalczone medale oraz 

osiągnięte rekordy powinny być fundamentem do kreowania pozytywnego wizerunku 

sportowca niesłyszącego w mediach, w tym w: TV, prasie, portalach społecznościowych. 

Upowszechnianie informacji na temat sukcesów polskich sportowców niesłyszących może 

przyczynić się do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, podniesienia 

prestiżu trenera i sportowca niesłyszącego. 

➢ Obszar infrastruktury – rozwój infrastruktury sportowej w klubach dla niesłyszących 

przysłuży się podniesieniu poziomu działań treningowych, umożliwi bardziej efektywne 

wykorzystywanie posiadanych przez kluby obiektów, zwiększy możliwość naboru 

większej liczby osób niesłyszących przez kluby sportowe dla niesłyszących. 

 

2.3. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA STRATEGII 
 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021 – 2025 uzależnione 

jest przede wszystkim od efektywnej współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu. Polski Związek Sportu Niesłyszących otrzymuje wsparcie finansowe prowadzonej 

działalności z dwóch źródeł: Funduszu  
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Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z budżetu państwa. W mniejszym stopniu finansowanie działalności 

PZSN odbywa się przy wsparciu środków własnych oraz sponsorów. 

 

W celu skutecznego wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących w latach 2021-

2025 zostanie opracowany i zastosowany system monitorowania i ewaluacji Strategii. Wdrażanie i 

realizacja Strategii odbywać się będą przy udziale i zaangażowaniu Zarządu Głównego PZSN oraz 

trenerów PZSN i zaproszonych do współpracy ekspertów z zakresu kultury fizycznej i sportu, m. in. 

we współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Monitorowanie i ocenę postępów realizacji zadań i działań określonych w Strategii prowadzić będzie 

Zarząd Główny PZSN oraz specjaliści wskazani przez Zarząd. Ocena stopnia realizacji 

poszczególnych działań i zadań będzie odbywała się na podstawie opracowanych wskaźników 

umożliwiających ilościową i jakościową weryfikację realizacji Strategii.  

 

Raporty z realizacji zadań i działań przewidzianych w Strategii będą dostarczane przez trenerów (w 

przypadku reprezentacji narodowych) oraz przez kluby sportowe do Zarządu Głównego PZSN po 

zakończeniu imprez sportowych przewidzianych w tzw. kalendarzu imprez centralnych Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących na dany rok oraz w formie zestawień rocznych, na zakończenie roku 

kalendarzowego. Raporty obejmować będą informacje na temat: 
 

➢ poziomu sportowego prezentowanego przez uczestników imprez organizowanych przez 

PZSN w ramach sportu powszechnego i kwalifikowanego; 

➢ aspektów finansowych opisujących wysokość otrzymanych i pozyskanych środków 

finansowych umożliwiających realizację zadań i działań przewidzianych w Strategii oraz 

wynikających z kalendarza imprez centralnych Polskiego Związku Sportu Niesłyszących; 

➢ upowszechniania sportu w środowisku osób niesłyszących w Polsce, liczby osób 

uprawiających sport w klubach sportowych, liczby osób niesłyszących biorących udział 

we współzawodnictwie sportowym; 

➢ infrastruktury, gdzie przewiduje się zbieranie informacji na temat zmian pozytywnych i 

negatywnych zachodzących w obszarze infrastruktury sportowej, w tym sprzętu 

sportowego. 

 

Pomiar realizacji działań i zadań przewidzianych w Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących opartych 

na wskaźnikach ilościowych i jakościowych umożliwi dokonanie oceny podejmowanych działań i 

przyczyni się do ewentualnej korekty działań przewidzianych w Strategii w kolejnych latach 

działalności Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Ocena wskaźników odbywać się będzie w 

trakcie realizacji Strategii oraz przedstawiona zostanie jako podsumowanie działalności PZSN w 

kolejnych latach okresu sprawozdawczego 2021-2025. 
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3.  ANALIZA STRATEGICZNA 

 

3.1. ANALIZA MAKROOTOCZENIA – OTOCZENIE EKONOMICZNE 
 

Działalność Polskiego Związku Sportu Niesłyszących opiera się w głównej mierze w oparciu o 

środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, z organów samorządowych, takich jak: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 

urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw i powiatów, itp. Pozyskiwane środki 

finansowe są wydatkowane głównie na organizację imprez sportowych, szkolenie sportowe, 

wspieranie działalności klubów sportowych dla niesłyszących, rywalizację sportową w różnych 

kategoriach wiekowych, w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

W niewielkim stopniu działalność organizacyjna PZSN jest realizowana w oparciu o wsparcie firm 

zewnętrznych, tzw. sponsoring. Często, zamiast wsparcia finansowego, PZSN otrzymuje wsparcie 

niematerialne w postaci nieodpłatnego wynajęcia obiektów sportowych.  

 

Niska świadomość społeczna na temat działalności Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, 

odnoszonych przez społeczność sportowców niesłyszących sukcesach sportowych powoduje, że 

Polski Związek Sportu Niesłyszących nie może liczyć na wsparcie finansowe pozabudżetowe. Nawet 

z Igrzysk Głuchych, które gromadzą około 3 tysięcy zawodników niesłyszących z całego świata nie 

ma relacji telewizyjnych i informacji prasowych. Świadczy to o tym, że istnieje problem 

wykluczenia społecznego i marginalizacji sportowców i sportu niesłyszących. 

  

 

3.2. ANALIZA MAKROOTOCZENIA – OTOCZENIE SPOŁECZNE 
 

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce wadę słuchu posiada około 850 tysięcy osób 

w wieku od 15 do 70 lat, z czego około 100 tysięcy posługuje się językiem migowym. W ciągu 

ostatnich 16 lat liczba klubów sportowych dla niesłyszących zwiększyła się z 17 do 32. Liczba 

zawodników niesłyszących, w latach 2013-2015, w klubach sportowych zrzeszonych w PZSN wyniosła 

średnio 1534 osoby. W ramach wspierania sportu kwalifikowanego, w latach 2013-2016, dotacją 

objęto w sumie 1094 osoby niesłyszące. Nie posiadamy aktualnych danych o liczbie osób (w tym 

dzieci i młodzieży) niesłyszących, które z racji zamieszkiwania w obszarach wiejskich mogłyby 

uczestniczyć w organizowanej przez PZSN zorganizowanej aktywności fizycznej, zwiększając tym 

samym potencjał sportowy społeczności Głuchych. W grupie osób trenujących w strukturach PZSN 

obserwuje się przewagę osób pochodzących z dużych i średnich miast, w większości o średnim i 

wysokim statusie społeczno-materialnym.  

 

 

3.3. ANALIZA MAKROOTOCZENIA – OTOCZENIE POLITYCZNE I PRAWNE 

 

Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących realizuje zadania statutowe w trudnych 

warunkach organizacyjnych i finansowych. Głównym zadaniem PZSN, obok popularyzacji sportu 

powszechnego wśród niesłyszących, jest reprezentowanie Polski na międzynarodowych zawodach 

sportowych rangi Igrzysk Głuchych, mistrzostw Świata, mistrzostw Europy oraz międzynarodowych 

sportowych zawodach klubowych. Co roku wzrasta poziom sportowy rywalizacji międzynarodowej 

oraz coraz wyżej stawiane są wymogi polskim sportowcom. Poprzez Strategię Rozwoju Sportu 

Niesłyszących w Polsce, w latach 2021-2025, Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, 

chciałby zwrócić uwagę Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na sukcesy odnoszone przez 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 9 z 102 
 
 

niesłyszących reprezentantów Polski, z których Polska powinna być dumna!, ale również na 

problemy, z którymi boryka się sport niesłyszących w Polsce. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku dotyczącą działalności związków sportowych w 

Polsce, Polski Związek Sportu Niesłyszących może liczyć na pomoc i współpracę Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu , jednak jest to pomoc nie wystarczająca, biorąc pod 

uwagę wymagania stawiane reprezentantom Polski w kontekście wzrastającej rywalizacji sportowej 

oraz konieczności wspierania sportu powszechnego w klubach sportowych dla niesłyszących..  

 

Udział sportowców niesłyszących w zorganizowanej aktywności fizycznej na poziomie sportu 

powszechnego i kwalifikowanego posiada właściwości prozdrowotne i edukacyjne, obejmuje 

obszary turystyki i rekreacji, rynku pracy oraz polityki społecznej mającej na celu budowanie 

szeroko rozumianego kapitału społecznego, także w środowisku rolniczym, które bardzo często jest 

pozbawione struktur i infrastruktury sportowej. Budowanie struktur sportowych w środowisku 

wiejskim wymaga także dodatkowych środków finansowych. 

 

Zdaniem Zarządu PZSN, pomocna byłaby skoordynowana pomoc Ministerstw odpowiedzialnych za 

politykę społeczną, zdrowie, politykę regionalną, rolnictwo i wieś, sprawy zagraniczne, czy też 

kontakty z Unią Europejską. Wspólne działania Polskiego Związku Sportu Niesłyszących z 

administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi mogą przynieść wymierne 

korzyści dla środowiska niesłyszących w Polsce jako prewencję zdrowotną oraz sprzyjanie postawom 

prospołecznym, z jednej strony, a z drugiej strony, jako kształtowanie pozytywnego wizerunku 

Polski na arenie międzynarodowej jako kraju przyjaznego grupom społecznym zagrożonym, a nawet 

podlegającym, wykluczeniu społecznemu. 

 

W zakresie sportowym i organizacyjnym Polski Związek Sportu Niesłyszących jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów Międzynarodowego Komitetu Sportu Głuchych (ICSD), Europejskiej 

Organizacji Sportu Głuchych (EDSO), własnych przepisów PZSN oraz przepisów nadrzędnych 

wynikających z ustawodawstwa polskiego. 

Działalność Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i klubów zrzeszonych w PZSN jest z założenia 

apolityczna. 

 

 

3.4. ANALIZA MAKROOTOCZENIA – OTOCZENIE MIĘDZYNARODOWE 
 

Polski Związek Sportu Niesłyszących jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Sportu 

Głuchych (ICSD - The International Committee of Sports for the Deaf). ICSD jest głównym 

organizatorem światowych imprez sportowych dla osób niesłyszących. W chwili obecnej liczba 

federacji krajowych w członkostwie ICSD osiągnęła 113. Poza tym, PZSN należy do Europejskiej 

Organizacji Sportu Głuchych (EDSO - European Deaf Sports Organisation). W Europie organizatorem 

imprez rangi mistrzostw Europy jest właśnie EDSO, która istnieje od 1983 roku. Aktualnie EDSO 

zrzesza 40 krajów europejskich z 50 000 sportowców i z około 1000 klubów sportowych. EDSO 

organizuje mistrzostwa w 29 dyscyplinach sportowych w różnych kategoriach wiekowych. W Polsce 

kluby sportowe osób niesłyszących zrzeszone są w Polskim Związku Sportu Niesłyszących (PZSN). W 

roku 2015, 369 sportowców niesłyszących z 31 klubów zasiliło kadry narodowe PZSN. 

 

Osoby niesłyszące świadomie dążą do aktywnego udziału w sporcie. Świadczy o tym historia rozwoju 

letnich igrzysk olimpijskich osób głuchych. Pierwszą imprezą sportową o zasięgu międzynarodowym 

dla osób niesłyszących były The International Silent Games. Zawody odbyły się w Paryżu w 1924 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 10 z 102 
 
 

roku. Wzięło w nich udział 148 sportowców (w tym jedna kobieta) z 9 krajów: Francji, Belgii, 

Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii i Czechosłowacji. Rozegrano tam 31 

konkurencji w 7 dyscyplinach sportowych. Pięćdziesiąt lat później, w roku 1973, w XII Letnich 

Igrzyskach Głuchych uczestniczyło 1116 zawodników z 31 krajów (w tym 223 kobiety), a w 2001 roku 

w XIX Letnich Igrzyskach Głuchych było to już 1562 zawodników i 646 zawodniczek z 67 krajów. W 

ostatnich, XXIII Letnich Igrzyskach Głuchych w Samsun w Turcji, w roku 2017, uczestniczyło 2858 

zawodników, w tym 959 zawodniczek, z 97 krajów z całego świata. Rozegrano 219 konkurencji 

sportowych w 21 dyscyplinach sportowych. 

 

 

3.5. ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO 
 

Z obserwacji przeprowadzonych przez Zarząd Główny PZSN wynika, że w celu popularyzacji 

sportu osób niesłyszących konieczne jest nawiązanie szerokiej współpracy społecznej, dzięki której 

zwiększy się liczba osób niesłyszących w strukturach klubów sportowych oraz finansowanie sportu 

osób niesłyszących, przez co zminimalizowane zostaną: marginalizacja oraz wykluczenie społeczne 

osób niesłyszących. W tym celu, w latach 2021-2025, Polski Związek Sportu Niesłyszących planuje 

zwiększyć swoją aktywność w obszarze współpracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami 

sportowymi, biznesowymi, medialnymi oraz ze społeczeństwem osób niesłyszących i słyszących. 

Obserwujemy, że działalność Ruchu Paraolimpijskiego, Ruchu Sportowców z Intelektualną 

Niepełnosprawnością jest bardziej dostrzegany przez media niż sport Głuchych. Sądzimy, że bariera 

w komunikacji werbalnej powoduje brak zainteresowania mediów współpracą ze społeczeństwem 

osób niesłyszących, w tym sportowcami niesłyszącymi. Polski Związek Sportu Niesłyszących dążyć 

będzie do zacieśniania kontaktów z partnerami sportowymi i mediami w Polsce (Ministerstwo 

Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski) i na świecie. Celem działań 

Polskiego Związku Sportu Niesłyszących jest: 

 

➢ wdrażanie osób niesłyszących w sport powszechny, 

➢ budowanie silnej marki sportowca polskiego, w tym niepełnosprawnego i niesłyszącego, 

na świecie w oparciu o sukcesy sportowe osiągane na arenie międzynarodowej.  

 

 

3.6. ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO 

 

Potencjał strategiczny Polskiego Związku Sportu Niesłyszących rozpatrywać można pod 

kątem organizacji szkolenia sportowego, poziomu sportowego, czynników ekonomicznych oraz 

potencjału marketingowego. 

 

Szkolenie sportowe odbywa się w 29 klubach sportowych w całej Polsce. Dzieci i młodzież mają 

możliwość trenowania 15 różnych dyscyplin sportowych. W ramach rywalizacji międzyklubowej 

zawodnicy uczestniczą w turniejach sportowych rangi mistrzostw Polski i pucharu Polski. 

Rywalizacja międzyklubowa odbywa się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież, U21, U23, 

seniorów oraz oldbojów. Najbardziej uzdolnieni zawodnicy kierowani są do kadr narodowych 

Polskiego Związku Sportu Niesłyszących (tabela 1). Polski Związek Sportu Niesłyszących, we 

współpracy finansowej z Ministerstwem Sportu organizuje około 3-4 zgrupowań w skali roku dla 

każdej z drużyn narodowych. Zgrupowania kadr narodowych odbywają się najczęściej w Centralnych 

Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich, m. in. w Spale, Szczyrku, Cetniewie. 
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Tabela 1. Dyscypliny sportowe i zawodnicy zakwalifikowani do szkolenia w ramach przygotowań do 

XXIV Igrzysk Głuchych w Brazylii 

 

Lp. Dyscyplina sportowa 
Liczba zawodników zakwalifikowanych do szkolenia 

kobiety mężczyźni razem 

1 Bowling 6 7 13 

2 Judo 3 4 7 

3 Kolarstwo górskie 1 3 4 

4 Kolarstwo szosowe 1 5 6 

5 Koszykówka kobiet 16 - 16 

6 Koszykówka mężczyzn - 16 16 

7 Lekkoatletyka 13 28 41 

8 Piłka nożna kobiet 24 - 24 

9 Piłka nożna mężczyzn - 47 47 

10 Piłka siatkowa kobiet 17 - 17 

11 Piłka siatkowa mężczyzn - 18 18 

12 Piłka siatkowa plażowa 4 6 10 

13 Pływanie 10 9 19 

14 Tenis stołowy 5 7 12 

  100 150 250 

 

Poziom sportowy reprezentowany przez zawodników w klubach jest bardzo zróżnicowany. Zależy 

on od wielu czynników. Najbardziej utytułowani zawodnicy klubowi uczestniczą w zgrupowaniach 

kadr narodowych, a przez to mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych oraz 

konkurowania w międzynarodowych zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, letnich 

i zimowych Igrzyskach Głuchych. Reprezentanci Polski regularnie zdobywają medale podczas 

międzynarodowych zawodów sportowych. 

 

Potencjał marketingowy sportu osób niesłyszących, jest najwyższy na poziomie reprezentacji 

narodowych. Reprezentanci Polski zdobywają liczne medale, jednak media w Polsce nie są 

zainteresowane tworzeniem reportaży o sporcie niesłyszących, prowadzeniem transmisji z zawodów 

rangi mistrzostw Europy, czy też świata, które były rozgrywane w Polsce. Nie pojawiły się transmisje 

telewizyjne z Igrzysk Głuchych w 2017 roku. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma 

dotychczasowy stosunek słyszących do środowiska osób niesłyszących, mający charakter 

marginalizacji i wykluczenia społecznego wynikający z braku komunikacji werbalnej.  

 

 

3.7. ANALIZA SWOT 

 

W ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce dokonano 

przeglądu kluczowych dla funkcjonowania sportu niesłyszących obszarów. Rezultatem 

przeprowadzonych analiz, jest analiza SWOT, która została dokonana z uwzględnieniem podziału na 

trzy obszary: organizacyjny, szkoleniowy i marketingowy. W zestawieniu wzięto pod uwagę 

czynniki, które stwarzają szanse i zagrożenia w realizacji Strategii w latach 2021-2025. 
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3.7.1. SILNE STRONY 

 

Analiza obszaru organizacyjnego 

 

PZSN organizuje sport klubowy w Polsce. Reprezentuje polskie kluby sportowe dla 

niesłyszących oraz Polskę na arenie międzynarodowej. Współpracuje z wieloma narodowymi 

związkami sportowymi na świecie, a także z Międzynarodowym Komitetem Sportu dla Głuchych 

(ICSD) oraz z Europejską Organizacją Sportu Głuchych (EDSO). PZSN posiada wieloletnie 

doświadczenie w organizacji imprez sportowych dla sportowców niesłyszących w randze mistrzostw 

Polski i pucharu Polski. PZSN był również wielokrotnie organizatorem międzynarodowych imprez 

sportowych: mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata w różnych dyscyplinach sportowych. 

Przedstawiciele PZSN zasiadają we władzach ICSD oraz EDSO. Do silnych stron działalności PZSN 

zaliczyć można m. in. racjonalne wykorzystywanie otrzymywanych dotacji finansowych, wzrost 

liczby sukcesów sportowych na arenach międzynarodowych, zwiększenie środków finansowych 

przeznaczanych na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. 

 

Analiza obszaru szkoleniowego 

 

Sportowcy zrzeszeni w PZSN odnoszą wiele sukcesów sportowych. Polskie kluby sportowe 

uczestniczą, z sukcesami, w rozgrywkach Ligi Mistrzów w koszykówce, piłce nożnej, futsalu. Polscy 

reprezentanci regularnie zdobywają medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz Igrzysk 

Głuchych. Wzrost poziomu zdolności motorycznych sportowców niesłyszących wzmacnia przede 

wszystkim jakość sportu kwalifikowanego i podnosi poziom rywalizacji sportowej. 

 

Analiza obszaru marketingowego 

 

Kluby sportowe dla niesłyszących w Polsce oraz Polski Związek Sportu Niesłyszących w 

najbliższych latach obchodzić będą 100-lecie swojej działalności. Polscy pływacy, piłkarki nożne, 

lekkoatleci, koszykarze i koszykarki należą do ścisłej sportowej czołówki światowej. Sportowcy 

niesłyszący godnie reprezentują Polskę na świecie. Działania organizacyjne PZSN były wielokrotnie 

doceniane przez EDSO oraz ICSD, co skutkowało przyznawaniem, w ostatnich latach, organizacji m. 

in. 1. Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 (Wrocław, 2016), 5. Mistrzostw Świata w koszykówce 

(Lublin, 2019), i innych. 

 

 

3.7.2. SŁABE STRONY 

 

Analiza obszaru organizacyjnego 

 

Kluby sportowe nie posiadając własnego zaplecza sportowego zmuszone są do wynajmowania 

hal sportowych, boisk piłkarskich, bieżni lekkoatletycznych i innej infrastruktury sportowej, co 

wymusza na zawodnikach konieczność dostosowania czasu przeznaczonego na trening do godzin 

wynajmu. Niewystarczająca elastyczność godzin treningowych i konieczność łączenia treningów z 

pracą zarobkową oraz niewystarczające finasowanie klubów sportowych w Polsce powoduje, że z 

roku na rok maleje liczba sekcji sportowych w klubach sportowych, a także liczba czynnych 

zawodników. W mniejszych miejscowościach kluby dla niesłyszących prawie nie istnieją. Powoduje 

to, że szkoleniem sportowym można objąć zbyt małą liczbę osób niesłyszących w Polsce. 

Organizatorami działalności PZSN oraz klubów sportowych dla niesłyszących są osoby niesłyszące, 

pasjonaci, często pracujący społecznie. Brakuje właściwego finansowania działalności 
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organizacyjnej działaczy i członków społeczności sportowej głuchych. Zarówno kluby sportowe, jak 

i PZSN posiadają niewystarczające środki finansowe na prowadzenie przygotowań do zawodów oraz 

na udział drużyn sportowych w imprezach rangi krajowej i międzynarodowej. 

 

Analiza obszaru szkoleniowego 

 

Ostatnio dokonano zmian organizacji nauczania w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla 

Niesłyszących. Przemianowano je na Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, w których 

dominującą grupą dzieci i młodzieży są osoby z zaburzeniami sprzężonymi. Zmiany te spowodowały, 

że Ośrodki Szkolno-Wychowawcze przestały być „wylęgarnią” talentów sportowych. Szkolenie w 

klubach sportowych odbywa się w skromnych warunkach socjalnych i infrastrukturalnych. Brakuje 

sprzętu sportowego oraz dostępu do infrastruktury specjalistycznej: klubów fitness, siłowni, 

basenów, klubów bowlingowych i curlingowych, itp. Bolączką klubów sportowych oraz drużyn 

reprezentacyjnych jest zbyt niski poziom finansowania pracy trenerów. Brakuje środków 

finansowych umożliwiających stałą współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi. Lukę stara się 

wypełnić PZSN poprzez współpracę z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, niestety wymaga to przeznaczenia na tę działalność dodatkowych środków 

finansowych. Niewystarczający poziom sportowy wielu sportowców niesłyszących spowodowany jest 

zbyt późnym wdrażaniem ich do aktywności fizycznej i sportu, a także zbyt małą liczbą trenerów 

we wczesnym okresie szkolenia. Brakuje Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla Niesłyszących, która 

objęła by kształceniem najbardziej uzdolnioną młodzież niesłyszącą z Polski.  

 

Analiza obszaru marketingowego 

 

Bariera w komunikacji werbalnej oraz częstokroć niższy poziom wykształcenia oraz brak 

ukończonych specjalistycznych kursów powodują gorsze przysposobienie niesłyszących do 

działalności organizacyjnej i marketingowej. Problemy te stanowią utrudnienie w pozyskiwaniu do 

współpracy podmiotów gospodarczych, które mogłyby wspierać finansowo działalność klubów 

sportowych dla niesłyszących oraz PZSN. Sport osób niesłyszących pomijany jest w publikacjach i 

produkcjach medialnych, telewizyjnych. Niewystarczająca jest, na tę chwilę, oferta promocyjna ze 

strony klubów sportowych oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Strony internetowe klubów 

sportowych wymagają nie tylko stałej aktualizacji, ale przede wszystkim gruntownej modernizacji, 

w oparciu o profesjonalne narzędzia informatyczne. 

 

 

3.7.3. SZANSE 

 

Analiza obszaru organizacyjnego i szkoleniowego 

 

Szans na rozwój organizacyjny Polski Związek Sportu Niesłyszących upatruje w zacieśnieniu 

współpracy z instytucjami w których kształcą się osoby niedosłyszące i niesłyszące np. szkołami 

integracyjnymi, ośrodkami sportowymi dla słyszących, szczególnie w małych miejscowościach, 

gdzie osoby niesłyszące mogłyby trenować wspólnie z zawodnikami słyszącymi. Niwelowanie barier 

społecznych jest w interesie zarówno społeczeństwa słyszącego, jaki niesłyszącego. Udział osób 

niesłyszących w treningach sportowych i innych formach aktywności fizycznej stanowi propagowanie 

zdrowego stylu życia osób niesłyszących, a w szczególności dzieci i młodzieży. Kontynuacja i 

rozszerzenie współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy da podstawę do profesjonalnej selekcji zawodników 

niesłyszących do kadr narodowych oraz określenia stopnia przygotowania reprezentantów Polski do 
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zawodów sportowych, tak jak to ma miejsce w przypadku reprezentacji narodowych zawodników 

słyszących. W celu podniesienia poziomu sportowego zawodników, należy umożliwić wyróżniającym 

się sportowcom niesłyszącym odbywanie treningów w klubach dla słyszących. 

 

Analiza obszaru marketingowego 

 

Promowanie ogólnorozwojowej aktywności fizycznej oraz sportu na poziomie sportu 

kwalifikowanego wzmacnia ducha rywalizacji, powoduje wzrost świadomości społecznej dotyczącej 

potrzeby prowadzenia aktywnego trybu życia. Zwiększenie liczby osób trenujących powoduje 

konieczność rozwoju warsztatu trenerskiego u trenerów już współpracujących z PZSN, a także 

wymusza konieczność zatrudniania nowych trenerów.  

 

Rozwój sportu wśród osób niesłyszących może spowodować zainteresowanie sponsorów 

finansowaniem podejmowanych przez PZSN inicjatyw. Zwiększenie finansowania pozabudżetowego, 

może pozytywnie wpłynąć na uatrakcyjnienie oferty sportowej klubów sportowych dla niesłyszących 

oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Pozwoli to, na stworzenie specjalnych ofert dla osób 

niesłyszących zarówno trenujących amatorsko, jak i członków kadr narodowych PZSN. 

 

Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych może skutkować ubieganiem się, przez PZSN, 

o organizację międzynarodowych imprez sportowych dla niesłyszących. Organizacja imprez 

sportowych będzie wymuszała zacieśnienie współpracy z administracja rządową, samorządową, 

portalami społecznościowymi, prasą, radiem, telewizją, co przyczyni się do sukcesu 

marketingowego i promocji sportu osób niesłyszących. 

 

 

3.7.4. ZAGROŻENIA 

 

Analiza obszaru organizacyjnego i szkoleniowego 

 

Niewystarczający poziom finansowania Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz klubów 

sportowych zrzeszonych w PZSN może spowodować obniżenie poziomu organizacyjnego i 

sportowego prowadzonej przez PZSN działalności. Niewystarczające finansowanie spowodować 

może zmniejszenie liczby imprez sportowych dla niesłyszących, ze względu na coraz wyższe koszty 

organizacyjne. Dodatkowo, niewystarczający poziom finansowania może być przyczyną odpływu 

kadry trenerskiej z klubów sportowych i kadr narodowych. Wielu sportowców niesłyszących o bardzo 

dużym potencjale sportowym nie może w pełni zaangażować się w działalność sportową ze względu 

na problemy finansowe (łączenie pracy zarobkowej z treningami). Zmniejszone możliwości 

finansowe klubów dla niesłyszących oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących skutkować mogą 

stagnacją, a nawet obniżeniem działalności treningowej, co powodować będzie obniżenie poziomu 

sportowego zawodników w klubach oraz w kadrach narodowych. 

 

Analiza obszaru marketingowego 

 

Niewystarczający poziom finansowania będzie powodował brak sukcesów sportowych, a co 

za tym idzie zmniejszenie zainteresowania osób niesłyszących uczestnictwem w rywalizacji 

sportowej głuchych. Brak sukcesów sportowych przełoży się na brak zainteresowania mediów 

problemami sportu niesłyszących. Polski Związek Sportu Niesłyszących nie będzie w stanie 

zainteresować swoją działalnością sponsorów, a w reszcie, spowoduje to zmniejszenie finansowania 

okołobudżetowego. 
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3.7.5. PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ  

 

Obszar organizacyjny i szkoleniowy 

 

PZSN zamierza, poprzez współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wzmocnić obszar 

finansowania: 

 

➢ organizacji cyklu szkoleniowego najwybitniejszych sportowców niesłyszących, 

➢ pracy trenerów i działaczy klubowych, 

➢ kursów specjalistycznych dla zawodników, działaczy, trenerów oraz członków PZSN, 

➢ infrastruktury sportowej klubów sportowych i reprezentacji Polski, 

➢ współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

 

Tym sposobem, PZSN zamierza zwiększyć profesjonalizację sportowców zrzeszonych w PZSN oraz 

kadr uczestniczących w podejmowaniu działań organizacyjnych. PZSN zamierza zacieśnić 

współpracę z innymi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą, dzięki czemu możliwy będzie 

dalszy rozwój prowadzonej działalności organizacyjnej oraz szkoleniowej. Ważną kwestią będzie 

rozwinięcie współpracy z klubami sportowymi dla słyszących oraz reprezentacjami narodowymi np. 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Koszykówki, i in. Planowane jest 

zobiektywizowanie powołań do kadr narodowych na podstawie prowadzonych regularnie badań 

stanu przygotowania motorycznego. Ważną kwestią jest poszukiwanie talentów sportowych w kraju 

i za granicą. Konieczny jest również rozwój programu upowszechniania sportu wśród osób 

niesłyszących oraz promocja idei wolontariatu. Polski Związek Sportu Niesłyszących dążyć będzie 

do utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Głuchych oraz zachęcać będzie sportowców 

niesłyszących do kontynuowania nauki na poziomie akademickim, szczególnie na kierunkach 

związanych z wychowaniem fizycznym, turystyką i rekreacją oraz kierunkami pokrewnymi. W latach 

2020-2022 PZSN i kluby zrzeszające niesłyszących sportowców będą uczestniczyły w projekcie 

Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (realizowanym z 

budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pn. „Włączenie środowiska sportowców 

niesłyszących w edukację i sport akademicki”. 

 

Obszar marketingowy 

 

Odpowiadając na wyzwania współczesnego sportu wyczynowego, Polski Związek Sportu 

Niesłyszących planuje stworzenie programu marketingowego, który mógłby być atrakcyjny dla 

sponsorów oraz mediów. Będzie to możliwe wówczas, gdy w działalność PZSN zaangażują się 

również organy Rady Ministrów. Zwiększenie finansowania, stworzenie programu promocji sportu 

osób niesłyszących może przełożyć się na popularyzację sportu w środowisku osób niesłyszących 

oraz na zwiększenie finansowania pozabudżetowego. Niezwykle ważne jednak, jest pozyskiwanie 

finansowania pozabudżetowego, które zapewni możliwość reprezentowania Polski w imprezach 

sportowych rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy też w igrzyskach głuchych. Bardzo 

ważne jest pozyskanie sponsora strategicznego, który umożliwiłby zintensyfikowanie przygotowań 

najbardziej utalentowanych zawodników niesłyszących do imprez międzynarodowych.  

 

Niezbędny jest dalszy rozwój strony internetowej PZSN oraz stron internetowych klubów 

sportowych dla niesłyszących, a także tzw. social mediów: Facebook, Twitter, itp. Zwiększanie 

informacji o sukcesach sportowców niesłyszących, rozpowszechnianie informacji o planowanych 
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imprezach sportowych, a także relacji z wydarzeń sportowych „na żywo” przyczyni się do 

popularyzacji sportu niesłyszących. Bardzo ważne jest zwiększenie liczby wydawanych publikacji 

związanych ze sportem niesłyszących: kalendarzy, albumów, raportów z wydarzeń sportowych, 

książek traktujących o historii sportu niesłyszących, itp. Planowana jest akcja informacyjno-

promocyjna skierowana do dziennikarzy sportowych w Polsce. 100-lecie istnienia sportu głuchych w 

Polsce stanowić będzie doskonałą okazję do wzmożenia działań medialnych i promocyjnych. 
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4. HISTORIA SPORTU NIESŁYSZĄCYCH POLSCE 

 

W czerwcu 2022 roku środowisko sportowców niesłyszących w Polsce będzie obchodziło 100-

lecie powstania pierwszego koła sportowego głuchoniemych. Pierwsze koło sportowe działało w 

Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Zawodnicy Koła (Henryk Konrad, Bohdan Kurzyna, 

Kazimierz Włostowski, Witold Wroczyński) wzięli udział w historycznych, pierwszych Igrzyskach 

Głuchych (The International Silent Games), które odbyły się w Paryżu w 1924 roku. Podczas tych 

igrzysk, polscy zawodnicy zdobyli drugie miejsce w sztafecie 4x400metrów oraz czwarte miejsce w 

biegu na 800 metrów. W klasyfikacji medalowej Polska zajęła szóste miejsce na dziewięć krajów 

uczestniczących w igrzyskach w Paryżu. W 1922 roku rozpoczęła swoją działalność sekcja 

gimnastyczna przy szkole dla głuchoniemych nr 97 w Łodzi. W związku ze wzrostem zainteresowania 

sportem wśród niesłyszących, w 1926 roku, obie sekcje sportowe zostały przemianowane na kluby 

sportowe: Warszawski Klub Sportowy Głuchoniemych oraz Łódzki Klub Sportowy Głuchoniemych. 

Pomiędzy rokiem 1922 a 1927 w Polsce powstało 6 innych klubów sportowych dla głuchych. Były to 

„Świt” we Lwowie, KSG w Poznaniu, KSG w Łodzi, Żydowski KSG w Warszawie, „Jedność” w 

Krakowie oraz KSG w Bydgoszczy.  

 

W 1927 roku, w Warszawie, powołano do życia Polski Związek Sportu Głuchoniemych (PZSG), 

który reprezentował sport osób niesłyszących w Polsce oraz na arenach międzynarodowych. 

 

Z wielkimi problemami, w ostatniej chwili, udało się PZSG zebrać środki finansowe 

przeznaczone na wyjazd polskich sportowców niesłyszących na II Igrzyska Głuchoniemych w 

Amsterdamie w 1928 roku. W igrzyskach wzięło udział dziewięciu zawodników oraz czterech 

działaczy. Kazimierz Włostowski wywalczył złoty medal w biegu na 100 metrów, a Wacław Potęga 

wywalczył złoty medal w rzucie oszczepem. Polska sztafeta 4x400 metrów w składzie: Leon 

Sadomski, Marian Popławski, Stanisław Kędzierski oraz Henryk Konrad, wywalczyła srebrny medal 

igrzysk.  

 

Wielki światowy kryzys zahamował rozwój sportu głuchoniemych w Polsce. Z powodu 

problemów finansowych Polska nie uczestniczyła w kolejnych igrzyskach w Norymberdze (1931 r.) i 

w Londynie (1935 r.). Po zakończeniu Wielkiego Kryzysu głuchoniemi reprezentanci Polski ponownie 

zaczęli brać udział w sportowych imprezach międzynarodowych. Dnia 22 sierpnia 1937 roku 

reprezentacja polskich lekkoatletów wystąpiła w zawodach lekkoatletycznych w Budapeszcie. 

Drużyna z Polski zajęła 3 miejsce (za Francją i Węgrami) zdobywając indywidualnie pierwsze 

miejsce w skoku wzwyż i w pchnięciu kulą, drugie miejsce w biegu na 400 metrów, 800 metrów, 

2000 metrów oraz w tzw. sztafecie szwedzkiej (400 m + 300 m + 200 m + 100 m). Dodatkowo polscy 

zawodnicy zajęli cztery trzecie miejsca w biegu na 100 metrów i 400 metrów oraz w skoku wzwyż i 

skoku w dal. 

 

Piętnastu polskich sportowców niesłyszących uczestniczyło w V Igrzyskach Głuchych w 

Sztokholmie (Szwecja) w 1939 roku.  

 

Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój sportu niesłyszących. W okresie II wojny 

światowej, zawodnicy niesłyszący zaangażowani byli w działalność konspiracyjną – transport broni, 

ulotek, itp. Organizatorem plutonu głuchoniemych, w 1942 roku, był ppor. Wiesław Jabłoński (ps. 

„Łuszczyc”) – osoba słysząca, nauczyciel wychowania fizycznego w Instytucie Głuchoniemych. W 

konspiracji działali najbardziej utytułowani sportowcy niesłyszący: kapral Kazimierz Włostowski (ps. 

„Igo”), Henryk Konrad ps. „Graf”, Henryk Sadomski ps. „Radło”, Włodzimierz Anders ps. „Tezet”, 

Wacław Witkowski, Jan Klimczewski ps. „Tajemniczy”, Henryk Ostachiewicz ps „Zoryś” oraz Witold 
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Wroczyński (ps. „Told”). Za działalność konspiracyjną Niemcy poddali Witolda Wroczyńskiego 

torturom, a następnie wysłali do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu a następnie do obozu w 

Buchenwaldzie, gdzie opiekował się głuchoniemymi Polakami.  

 

Warszawiacy niesłyszący, w tym sportowcy, uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. 

Dowódcą plutonu głuchoniemych w Powstaniu Warszawskim był wychowawca w Instytucie Głuchych 

– por. Edmund Malinowski „Mundek” – osoba słysząca. Pluton brał udział w zdobyciu budynku 

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, gdzie mieścił się hotel oraz restauracja dla żołnierzy SS. 

Niesłyszący powstańcy brali również udział w zdobyciu gmachu YMCA (Związek Młodzieży 

Chrześcijańskiej), który mieścił się na ul. Marii Konopnickiej 6 obok Placu Trzech Krzyży, gdzie 

siedzibę swoją miał Instytut Głuchoniemych. Pomimo udziału w akcjach bojowych oraz działaniach 

wartowniczych i pomocniczych żaden z głuchoniemych powstańców nie zginął w Powstaniu 

Warszawskim. 

 

Po wojnie, reaktywowano działalność wielu klubów sportowych głuchoniemych. Część z nich 

utworzono na Ziemiach Odzyskanych. We Wrocławiu powstał, kontynuujący tradycje sportowe 

lwowskiego klubu, klub „Świt” Wrocław, w którym działało wielu repatriantów z Kresów 

Wschodnich.  

 

Polscy sportowcy niesłyszący nie brali udziału w dwóch kolejnych igrzyskach głuchych: w 

Kopenhadze (Dania, 1949) oraz w Brukseli (Belgia, 1953). Dopiero w 1957 roku dwudziestu siedmiu 

sportowców niesłyszących reprezentowało Polskę podczas VIII Igrzysk Głuchych w Mediolanie 

(Włochy), zdobywając cztery medale złote, pięć medali srebrnych oraz pięć medali brązowych. 

Równie udane były kolejne igrzyska w Helsinkach (Finlandia, 1961). Polacy wywalczyli siedem 

medali złotych, osiem medali srebrnych, trzynaście medali brązowych. 

 

Do 2013 roku Polscy sportowcy niesłyszący wywalczyli ogółem 156 medali podczas 

osiemnastu Letnich Igrzysk Głuchych, w tym 36 medali złotych, 54 medale srebrne i 66 medali 

brązowych.  

 

Podczas XXIII Igrzysk Głuchych w Samsun w Turcji (2017), polscy sportowcy dołożyli jeden 

medal złoty, trzy medale srebrne oraz siedem medali brązowych. 

 

Dzięki efektywnej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, polscy sportowcy 

niesłyszący mogą realizować treningi podczas konsultacji i zgrupowań w Ośrodkach Przygotowań 

Olimpijskich w Spale, Szczyrku, czy też w Cetniewie.  

 

W 2018 roku mistrzostwo Europy w futsalu wywalczyły piłkarki nożne (Tampere, Finlandia), 

ten sam zespół, w 2019 roku, zdobył wicemistrzostwo świata w futsalu (Winterthur, Szwajcaria). W 

2019 roku 2 brązowe medale zdobyli lekkoatleci podczas mistrzostw świata w Tallinnie (Estonia). W 

2019 roku, Lublin był areną zmagań koszykarzy podczas 5. Mistrzostw Świata w Koszykówce 

mężczyzn i kobiet. Nasze zespoły zajęły bardzo dobre – piąte miejsce. W 2019 roku, w bułgarskiej 

Albenie, odbyły się 2. Mistrzostwa Europy Juniorów Głuchych w Tenisie Stołowym oraz 14. 

Mistrzostwa Europy Głuchych w Tenisie Stołowym. Seniorki, drużynowo, wywalczyły brązowy medal 

mistrzostw Europy.  

 

We Włoszech, podczas XIX Zimowych Igrzysk Głuchych, polscy szachiści wywalczyli dwa 

medale: srebrny oraz brązowy.  
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Także w 2019 roku, w Brazylii, odbyły się mistrzostwa świata niesłyszących w pływaniu. 

Polscy pływacy zdobyli aż 13 medali, w tym 3 medale złote!, 5 – srebrnych oraz 5 brązowych. Rok 

2020 przebiegał przede wszystkim pod znakiem pandemii Covid-19. Większość planowanych imprez 

sportowych się nie odbyła. Zawody te zostały przełożone na rok 2021 oraz 2022. W miesiącach od 

sierpnia do grudnia odbyła się, w reżimie sanitarnym, część z zaplanowanych konsultacji i 

zgrupowań kadr narodowych, które przygotowują się do występów podczas XXIV Letnich Igrzysk 

Głuchych lub do eliminacji do tych Igrzysk.  
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5.ZARZĄDZANIE 

 

5.1. STATUT 

 

Statut Polskiego Związku Sportu Niesłyszących reguluje najważniejsze zagadnienia 

dotyczące organizacji sportu osób niesłyszących w Polsce. Statut składa się z siedmiu rozdziałów: 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji. 

 

Rozdział III. Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki. 

 

Rozdział IV. Władze Związku. 

 

Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów. 

 

Rozdział VI. Majątek i fundusze Związku. 

 

Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku. 

 

Statut Polskiego Związku Sportu Niesłyszących dostępny jest na stronie internetowej Związku. 

 

 

5.2. MISJA 

 

Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie (od 2011) jest kontynuatorem 

działalności Polskiego Związku Sportu Głuchoniemych (1927-1939), Polskiego Związku Głuchych 

(1949-1992), Polskiego Związku Sportowego Głuchych (1992-2009) oraz Polskiej Federacji Sportu 

Niesłyszących (2004/2005-2010). Wszystkie wymienione wyżej Związki, w miarę możliwości 

finansowych i organizacyjnych, prowadziły działalność na rzecz udziału polskich sportowców 

niesłyszących w rywalizacji sportowej w Polsce oraz zagranicą.  

 

Popularyzacja sportu osób niesłyszących w ramach sportu powszechnego realizowana jest 

przez PZSN w ramach działalności klubów sportowych zrzeszonych w strukturach PZSN. 

Najważniejszym zakresem działalności PZSN jest organizacja działalności kadr narodowych w 

ramach trzynastu dyscyplin sportowych kobiet i mężczyzn. Współdziałanie Zarządu PZSN z klubami 

sportowymi oraz trenerami kadr narodowych ma na celu upowszechnianie sportu w środowisku osób 

niesłyszących oraz organizację wspólnych inicjatyw popularyzujących aktywność fizyczną i sport w 

środowisku osób niesłyszących zarówno w Polsce jak i w przestrzeni międzynarodowej. Misją 

Polskiego Związku Sportu Niesłyszących jest wdrożenie, w latach 2021-2025, zmodyfikowanej 

Strategii Rozwoju Sportu Niesłyszących, na podstawie której, możliwe będzie: 

 

➢ zwiększenie aktywności osób niesłyszących w ramach sportu powszechnego,  

➢ wzrost potencjału sportowego polskich sportowców niesłyszących,  

➢ nawiązanie współpracy z mediami i biznesem. 
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5.3. PZSN - SCHEMAT ORGANIZACYJNY, ZARZĄD, KOMISJE, PLANY 

 

5.3.1. SCHEMAT ORGANIZACYJNY PZSN 

 

 

 
 

 

5.3.2. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 

 

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Walne Zgromadzenie 

Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co roku, jako sprawozdawcze oraz co cztery lata, jako 

sprawozdawczo – wyborcze. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

 

➢ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres 

najbliższej kadencji, 

➢ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz rozwiązaniu 

Związku. 

➢ uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego, 

➢ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

➢ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

➢ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

➢ nadawanie godności Prezesa Honorowego, Sekretarza Honorowego oraz Członka 

Honorowego Związku, 

➢ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykluczenia i skreślenia ze 

struktur Związku, 

➢ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku. 

 

W okresie pomiędzy zebraniami władzę w Związku sprawuje Zarząd 
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5.3.3. ZARZĄD (kadencja 2019-2023) 

 

Zarząd Związku składa się maksymalnie z 12 członków, których liczbę każdorazowo ustala 

Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Zarządu należą m. in.: 

 

➢ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

➢ realizowanie polityki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób 

niesłyszących oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

➢ występowanie z wnioskami w sprawach dotacji w celu realizacji programów 

państwowych i resortowych, szkoleń i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich. 

➢ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 

➢ uchwalanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Związku, 

➢ ocena działalności członków Związku, 

➢ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych komórek 

organizacyjnych Związku, 

➢ rozstrzyganie sporów i odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych i postanowień w ramach 

uprawnień organu II instancji, 

➢ reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportu osób niesłyszących, 

➢ powoływanie kadr narodowych oraz dokonywanie zmian w ich składzie. 

➢ nadzorowanie działalności gospodarczej, 

➢ i inne. 

 

W 2019 roku odbyły się wybory do Zarządu Głównego Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. 

Podczas kadencji 2019-2023 Zarząd tworzą: 

 

➢ Wojciech Stempurski (prezes) - informacje biograficzne - patrz Rozdział 12 Autorzy 

strategii. 

 

➢ Tomasz Włodarczyk (wiceprezes) – ur. 30.11.1979 r. Polski niesłyszący działacz sportowy 

i społeczny. W 1997 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową dla słabosłyszących w 

Łodzi: zawód - elektromechanik. Od 2000 roku aktywnie działa w Łódzkim Klubie 

Sportowym Głuchych. W latach 2004-2009 – był członkiem Komisji Rewizyjnej. Następnie 

w latach 2009-2013 i 2013-2017 – wiceprezes klubu. Od 2018 roku pełni funkcję prezesa 

klubu. W latach 2008-2012 działał w Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Głuchych w 

Łodzi. Od 2007 roku związany był z Polską Federacją Sportu Niesłyszących, a po zmianie 

nazwy z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących. W latach 2007-2011 był członkiem 

Komisji Rewizyjnej PFSN, następnie, w latach 2011-2019 był członkiem zarządu PZSN. Od 

2019 roku pełni funkcję wiceprezesa PZSN.  

 

➢ Artur Delendowski (drugi wiceprezes) – ur. 2 listopada 1969 r w Puławach. W latach 1976-

1984 uczęszczał do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Głuchych w Lublinie. Następnie 

ukończył Liceum Zawodowe nr 31 w Warszawie na ul. Łuckiej - kierunek elektromechanik 

urządzeń przemysłowych. Po ukończeniu nauki w Liceum podjął pracę w Puławach w 

Zakładach Azotowych na stanowisku ślusarza. W czasie nauki w Liceum w Warszawie w 

latach od 1986 do 1995 roku był zawodnikiem Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych 

„WARS”, z którym wielokrotnie zdobywał medale Mistrzostw Polski Niesłyszących w 

koszykówce. W latach 1995-2005 roku był zawodnikiem Lubelskiego Klubu Sportowego 

Głuchych „Spartan” Lublin. Także tutaj osiągnął wiele sukcesów w Mistrzostwach Polski 
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w koszykówce. W latach 1995-2001 ukończył studia magisterskie o specjalności 

Surdopedagogika w Warszawie. 

Z racji swojego zaangażowania w życie społeczne Głuchych pełnił wiele funkcji: był 

członkiem zarządu Koła Terenowego PZG w Puławach, członkiem Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego PZG w Rzeszowie (2004-2008), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących, członkiem Zarządu Polskiego Związku Sportu 

Niesłyszących, drugim wiceprezesem Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Od 2019 

roku jest prezesem UKSN ,,Niedźwiadek'' Przemyśl. 

Był uczestnikiem Kongresu Europejskiej Organizacji Sportu Głuchych (EDSO) w 2016 roku 

w Erewaniu (Armenia). W 2017 roku, w Samsun (Turcja), był uczestnikiem Kongresu 

Międzynarodowego Komitetu Sportu Głuchych (ICSD). 

Od 2002 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu 

jako nauczyciel-wychowawca. Prowadzi z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą zajęcia 

sportowe (piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy). Jest organizatorem 

imprez sportowych, a trenowani zawodnicy osiągają wiele sukcesów sportowych. 

 

➢ Stanisław Janiec (sekretarz generalny) – życie poświęcił nauczaniu matematyki. Po 

przejściu na emeryturę 21 kwietnia 1996 roku został sekretarzem w klubie sportowym 

dla niesłyszących – „Spartan” Lublin, gdzie członkiem Zarządu był Jego niesłyszący syn 

Jarosław Janiec. Od początku swojej pracy w strukturach klubu „Spartan” aktywnie 

włączył się w działalność integracyjną osób niesłyszących i słyszących. Pierwszą taką 

imprezą były zawody tenisa stołowego dla uczniów z Lublina. W dniach 8-9 października 

1999 roku wspólnie z Zarządem klubu organizował „Dni Sportowca Niesłyszącego”, gdzie 

udział w zawodach sportowych brali zarówno sportowcy niesłyszący jak i sportowcy i 

uczniowie słyszący. Stanisław Janiec był również współorganizatorem licznych turniejów 

integracyjnych z okazji 40-lecia działalności klubu „Spartan” Lublin.  

W 2000 roku, za swoją działalność propagatora sportu wśród osób niesłyszących został 

wyróżniony tytułem „Człowiek zwyczajny-niezwyczajny” przez redakcję programu 

„Zwyczajni-niezwyczajni”. 

W dniach 14-15 czerwca 2003 roku Stanisław Janiec, w Lublinie, wspólnie z Zarządem 

klubu zainaugurował tzw. Czwartki Sportowe, które odbywały się na stadionie 

lekkoatletycznym MKS „Start” Lublin. W zawodach brali i biorą udział uczniowie z 

ośrodków specjalnych z Lublina oraz z całego województwa. Inicjatywa spotkała się z 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród niesłyszących, więc do Czwartków Sportowych 

dodano jeszcze Wtorki Sportowe. W ramach Wtorków Sportowych odbywały się konkursy 

i zawody sportowe po zakończeniu wtorkowych zajęć szkolnych. We wrześniu 2003 roku 

Stanisław Janiec włączył się aktywnie w organizację Europejskiego Roku Osób 

Niepełnosprawnych, gdzie wspólnie z Komitetem Paraolimpijskim zorganizowano 

integracyjne imprezy sportowe osób niesłyszących i osób z niepełnosprawnościami. W 

ramach obchodów Europejskiego Roku Sportu Niepełnosprawnych zorganizowano na 

stadionie lekkoatletycznym „Startu” Lublin zawody, w których wzięło udział 200 

sportowców niesłyszących i sportowców z niepełnosprawnościami.  

Od 2009 roku pełni funkcję Sekretarz Generalnego najpierw w Polskiej Federacji Sportu 

Niesłyszących, a po zmianie nazwy w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. 

W 2012 roku został „Człowiekiem roku” miasta Lublin oraz otrzymał statuetkę „Serce dla 

Serc”. W 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka Medalem 

700-lecia Miasta Lublin za zasługi dla sportu niepełnosprawnych. 

Jako Sekretarz Generalny PZSN zaangażowany był w organizację imprez sportowych o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym w Polsce, były to m. in.: Mistrzostwa Europy 
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Głuchych w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy (2015), Mistrzostwa Europy Głuchych w Piłce 

Siatkowej w Łodzi (2016), Mistrzostwa Europy Głuchych w Biegach Przełajowych w 

Bydgoszczy (2018), Mistrzostwa Świata Głuchych w Koszykówce Mężczyzn i Kobiet w 

Lublinie (2019), i inne. 

 

➢ Robert Adam Marek – ur. 24.11.1970 r. w Radomiu. W 1995 roku ukończył Liceum 

Zawodowe nr 31 w Warszawie, kierunek elektromechanik urządzeń przemysłowych. Od 

1988 roku aktywnie związany z działalnością Radomskiego Klubu Sportowego Głuchych 

„Radomig”. Pełnione funkcje: członek Zarządu (1988-2004), wiceprezes Zarządu (2004-

2006), prezes Zarządu (2006-2008), skarbnik Zarządu (2009-2015), prezes Zarządu od 

2016 roku. Działalność w klubie Robert Marek wiąże z działalnością z rzecz Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących w Lublinie, gdzie od 2008 roku pełni funkcję członka 

Zarządu PZSN. Robert Marek jest organizatorem licznych imprez sportowych oraz 

rekreacyjnych dla społeczności osób niesłyszących, m. in. Ogólnopolskich Turniejów 

Niesłyszących, Pucharu Polski, festynów sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych 

dla członków klubu „Radomig”. Były to imprezy dotyczące różnych dyscyplin sportowych. 

Zainteresowania: polityka, sport, muzyka, turystyka. 

 

➢ Edward Pukło (członek Zarządu) – ur. 13. 11. 1983 r. W 2007 roku – tłumacz języka 

migowego w ramach projektu „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w 

podejmowaniu zatrudnienia”. Instruktor ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 

Polskim Związku Głuchych – Oddział Podkarpacki (2007-2010). Lektor Polskiego Języka 

Migowego w PROMAR International – Szkoła Języków Obcych (2010-2011). Od 2011 roku 

tłumacz języka migowego w Stowarzyszeniu Rozwoju „PITAGORAS” w Rzeszowie. 

Od 2010 roku prezes Zarządu Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” w Rzeszowie. Od 

2019 roku członek Zarządu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących w Lublinie. Realizator 

projektów prospołecznych i niwelujących bariery społeczne: „Równe Szanse dla 

Niesłyszących”, „Spółdzielnie socjalne – wsparcie dla niesłyszących”, „Twój los w twoich 

rękach”, „Szansa na lepsze jutro”, „Szansa na lepsze jutro 2”, „Twój los w Twoich rękach 

2”: Hobby: sport, samochody, Internet, podróże. 

 

➢ Jarosław Janiec (członek Zarządu) - patrz Rozdział 12 – autorzy strategii. 

 

 

5.3.4. KOMISJA REWIZYJNA 

 

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z 

działalności PZSN oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi PZSN 

absolutorium. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma 

prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. Komisja 

Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do 

żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

W kadencji 2019-2023 Komisję Rewizyjną tworzą:  

 

➢ Tomasz Romanowski (przewodniczący),  

➢ Agnieszka Michalczuk-Kościuk (sekretarz),  

➢ Maciej Malinowski (członek). 
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5.3.5. KOMISJA REGULAMINOWA  

 

Komisję Regulaminową tworzą:  

➢ Jarosław Janiec, 

➢ Wojciech Stempurski, 

➢ Maciej Jacyna. 

 

 

5.3.6. KOMISJA DS. KAR i NAGRÓD 

 

Komisja ds. Kar i Nagród jest uprawniona do sprawowania odpowiedzialności dyscyplinarnej 

w stosunku do zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, 

działaczy sportowych klubów sportowych zrzeszonych w PZSN oraz członków PZSN. Komisja ds. Kar 

i Nagród jest również upoważniona do rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w 

obszar działalności Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Dodatkowo, Komisja ds. Kar i Nagród 

zajmuje się przyznawaniem wyróżnień i nagród za aktywną działalność na rzecz Polskiego Związku 

Sportu Niesłyszących oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do otrzymania wyróżnień, 

stypendiów, nagród przyznawanych przez np. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu. Komisja ds. Kar i Nagród przygotowane dokumenty przedstawia do akceptacji Zarządowi 

Głównemu PZSN. Członkowie Komisji ds. Kar i Nagród są powoływani na czteroletnią kadencję, 

równą kadencji Zarządu PZSN. Członków Komisji ds. Kar i Nagród powołuje i odwołuje Zarząd 

Główny PZSN. 

 

Komisję ds. Kar i Nagród tworzą: 

➢ Jarosław Janiec, 

➢ Robert Marek, 

➢ Marcin Przywara. 

 

 

5.3.7. KOMISJA DS. LICENCJI SPORTOWYCH 

 

Zakres działalności Komisji ds. Licencji Zawodniczych obejmuje opiniowanie wniosków 

klubów o licencje klubowe i zawodnicze i przedstawia je do zatwierdzenia zarządowi Głównemu 

PZSN. Komisja ds. Licencji Zawodniczych przyznaje licencje klubowe oraz sportowe i prowadzi ich 

rejestr. Dodatkowo, do kompetencji Komisji należy ustalenie aktualnej listy sportowców w wieku 

powyżej 17 roku życia oraz monitorowanie ich aktywności sportowej poprzez współpracę z 

macierzystymi klubami sportowymi tych zawodników oraz kadrami narodowymi w których 

zawodnicy występują. Członkowie Komisji ds. Licencji Sportowych są powoływani na czteroletnią 

kadencję, równą kadencji Zarządu PZSN. Członków Komisji ds. Licencji Sportowych powołuje i 

odwołuje Zarząd Główny PZSN. 

 

Komisję ds. Licencji Sportowych tworzą: 

➢ Jarosław Janiec, 

➢ Tomasz Włodarczyk, 

➢ Robert Marek. 
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5.3.8. KOMISJA DS. HISTORII PZSN 

 

Komisja ds. Historii PZSN sprawuje nadzór nad archiwizacją dokumentacji związanej z 

działalnością Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, tworzeniem bieżących raportów z działalności 

organizacyjno-sportowej Związku oraz klubów należących do struktur PZSN. 

 

Komisję ds. Historii PZSN tworzą: 

➢ Jarosław Janiec, 

➢ Maciej Jacyna, 

➢ Rafał Śliwka. 

 

 

5.3.9. KOMISJA DS. SPORTU MŁODZIEŻOWEGO 

 

Do kompetencji Komisji ds. Sportu Młodzieżowego należy ustalenie aktualnej listy 

sportowców w wieku do 23 roku życia oraz monitorowanie ich aktywności sportowej poprzez 

współpracę z macierzystymi klubami sportowymi tych zawodników oraz kadrami narodowymi w 

których zawodnicy występują. Dodatkowo, Komisja ds. Sportu Młodzieżowego nadzoruje 

rozdysponowanie i wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na sport młodzieżowy. 

Członkowie Komisji ds. Sportu Młodzieżowego są powoływani na czteroletnią kadencję, równą 

kadencji Zarządu PZSN. Członków Komisji ds. Sportu Młodzieżowego powołuje i odwołuje Zarząd 

Główny PZSN. 

 

Komisję ds. Sportu Młodzieżowego tworzą: 

➢ Wojciech Stempurski, 

➢ Artur Delendowski, 

➢ Krzysztof Krętosz. 

 

 

5.3.10.  KOMISJA DS. STATYSTYK i REKORDÓW 

 

Do zadań Komisji ds. Statystyk i Rekordów należy stałe monitorowanie wyników sportowych 

dotyczących sportu niesłyszących w Polsce oraz wyników sportowych uwzgledniających starty 

polskich sportowców niesłyszących w zawodach rangi międzynarodowej. Komisja ma za zadanie 

prowadzić stały monitoring rekordów sportowych osiąganych przez sportowców niesłyszących w 

Polsce i za granicą. W przypadku osiągnięcia, przez polskich sportowców zrzeszonych w PZSN, 

wybitnych sukcesów sportowych np. miejsce medalowe: Igrzysk Głuchych, mistrzostw Świata, 

mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i/lub poprawionych rekordów obowiązujących w danej 

dyscyplinie sportowej, Komisja jest zobowiązana do przygotowania dla Komisji ds. Kar i Nagród listy 

osób upoważnionych do otrzymania wyróżnień, nagród, stypendiów wraz z uzasadnieniem. 

 

Komisję ds. Statystyk i Rekordów tworzą: 

➢ Edward Szwertner, 

➢ Jarosław Janiec, 

➢ Rafał Śliwka i Artur Pióro 
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5.3.11.  ZESPÓŁ METODYCZNY  

 

Przedstawicielem Zespołu Metodycznego działającego przy Instytucie Sportu - Państwowym 

Instytucie Badawczym jest ekspert mgr Aleksandra Nowacka – trener i opiekun merytoryczny ds. 

boksu, sportów paraolimpijskich oraz sportu osób niesłyszących. Zespół Metodyczny nadzoruje 

merytorycznie oraz kontroluje procesy szkolenia realizowane w ramach zadań finansowanych ze 

środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do zadań Zespołu Metodycznego 

należą działania w obszarze metodyczno-szkoleniowym w zakresie m.in.: 

 

➢ bieżącej współpracy z pionami szkolenia polskich związków sportowych w sportach 

olimpijskich i paraolimpijskich; 

➢ konsultowania z polskimi związkami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi 

podmiotami programów organizacyjno-szkoleniowych, związanych z przygotowaniami do 

startów w zawodach głównych m.in. mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych; 

➢ opiniowania programów polskich związków sportowych, stowarzyszeń i innych 

podmiotów realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej oraz Budżetu Państwa; 

➢ zbierania i analizowania informacji dotyczących realizacji przygotowań do mistrzostw 

Europy, mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych; 

➢ opracowywania bieżących i okresowych raportów statystycznych dotyczących m. in. 

dorobku medalowego i punktowego Polski w poszczególnych sportach; 

➢ monitorowania procesu treningowego zawodników szkolenia olimpijskiego poprzez 

wizytowanie zgrupowań szkoleniowych, zawodów mistrzowskich, spotkań i konferencji z 

zespołami szkoleniowymi;  

➢ przygotowania analiz i wydawania opinii na potrzeby realizacji programu finansowanych 

ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; 

➢ współpracy z trenerami prowadzącymi szkolenie w ramach przygotowań do igrzysk 

olimpijskich i paraolimpijskich – doradztwo w zakresie organizacji procesu szkolenia;  

➢ gromadzenia wyników sportowych w bazie danych, w zakresie udziału zawodników w 

międzynarodowych zawodach mistrzowskich w sportach olimpijskich i paraolimpijskich 

oraz ich bieżąca analiza;  

➢ reagowania na negatywne zjawiska, które mogą zakłócić proces szkoleniowy zawodników 

kadr narodowych; 

➢ koordynacji nad realizacją programu badań diagnostycznych polskich kadr narodowych; 

➢ realizacji innych zadań zleconych przez koordynatora Zespołu Metodycznego lub 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; 

➢ przygotowania i wydania kwartalnika „Forum Trenera”; 

➢ nadzoru nad koordynacją prac związanych z realizacją programu ustawicznego 

kształcenia trenerów – „Akademia Trenerska”; 

➢ nadzoru merytorycznego nad projektem „Team100”, który powstał z inicjatywy Ministra 

Sportu i Turystyki i realizowany jest we współpracy z Polską Fundacją Narodową i 

Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. 
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5.3.12.  BIURO PZSN 

 

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Sportu Niesłyszących mieści się w Lublinie przy 

Alei Piłsudskiego 22 w parterowym budynku, gdzie Zarząd obsługujący 11 reprezentacji Polski oraz 

blisko 30 klubów sportowych ma do dyspozycji 2 niewielkie pomieszczenia oraz magazynek sprzętu 

sportowego. 

 

                        Biuro Polskiego związku Sporu Niesłyszących w Lublinie 

 

 

5.3.13.  CZŁONKOWIE HONOROWI PZSN 

 

W związku z planowanymi na lata 2022-2027 obchodami 100-lecia istnienia zorganizowanego 

sportu niesłyszących w Polsce oraz 100-lecia działalności Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, 

planowane są uroczystości upamiętniające najwybitniejszych polskich niesłyszących sportowców i 

działaczy oraz przyjaciół sportu niesłyszących. Polski Związek Sportu Niesłyszących pragnie nadać 

osobom zasłużonym tytuł członka Honorowego Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Poza tym, 

Polski Związek Sportu Niesłyszących zamierza wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej oraz do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także do władz samorządowych o uhonorowanie odznaczeniami i 

medalami osób zaangażowanych w tworzenie sportu niesłyszących. 

 

 

5.3.14.  PLANY ZARZĄDU (2021-2025) 

 

W 2022 roku planowany jest udział reprezentacji Polski PZSN w XXIV Letnich Igrzyskach 

Głuchych w Brazylii. Największe szanse na sukcesy medalowe mają pływacy, judocy, kolarze, 

lekkoatleci oraz reprezentacja piłkarek nożnych. W 2023 roku odbędą się XX Zimowe Igrzyska 

Głuchych. Obiecująco prezentują się szanse medalowe naszych reprezentantów w szachach, 

curlingu i narciarstwie alpejskim. W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków 

finansowych, optymalnego przygotowania psycho-fizycznego wiodących reprezentantów Polski, 

powołany do życia zostanie Organ Doradczy Zarządu, któremu przewodniczył będzie dr Adam Szulc 

z Instytutu Kultury Fizycznej. Komisja ds. Gier otrzyma dodatkowe kompetencje w obszarze kar, 

nagród i wyróżnień. 100-letnia historia sportu niesłyszących w Polsce wymaga utworzenia komisji 

historyczno-statystycznej, która dokona podsumowania dotychczasowej działalności organizacyjnej 
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i sportowej PZSN i wskaże najbardziej utytułowanych działaczy i sportowców w historii PZSN. Osoby 

najbardziej zasłużone w 100-letni rozwój sportu niesłyszących zostaną uhonorowane tytułem 

Członka/Prezesa/Sekretarza Honorowego PZSN. Wybiegając w przyszłość, w kierunku XXV Letnich 

Igrzysk Głuchych, oraz XX Zimowych Igrzysk Głuchych, PZSN zamierza ubiegać się o dodatkowe 

środki finansowe przeznaczone na intensyfikację szkolenia najbardziej uzdolnionych polskich 

zawodników niesłyszących. Zarząd PZSN zamierza dążyć do objęcia regularnymi badaniami 

biomechanicznymi sportowców niesłyszących w celu określenia poziomu ich zdolności motorycznych 

oraz zmian zachodzących w poziomie ich zdolności motorycznych pod wpływem treningu.  

 

Zarząd Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, we współpracy z Międzynarodowym 

Komitetem Sportu Głuchych, Europejską Organizacją Sportu Głuchych, Ministerstwem Sportu i 

Turystyki oraz organami administracji samorządowej planuje zorganizować w Polsce aż dwanaście 

imprez sportowych rangi zawodów międzynarodowych, mistrzostw Europy i mistrzostw świata. 

➢ 3. Międzynarodowy Mityng Pływacki dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej (Warszawa, 2021), 

➢ 24. Międzynarodowy Mityng Pływacki im. J. Sikorskiego (Poznań, 2021), 

➢ 5. Międzynarodowy Turniej Szachów i Warcabów dla młodzieży (Warszawa, 2021), 

➢ 5. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce (Lublin, 2021), 

➢ Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej (Sulejów, 2021), 

➢ Mistrzostwa Świata w Pływaniu - basen 25 m (Gliwice, 2021). 

➢ Mistrzostwa Europy w Bowlingu (Wrocław, 2021), 

➢ Mistrzostwa Europy w Curlingu Par Mieszanych (Łódź, 2021), 

➢ Mistrzostwa Europy w Curlingu (Łódź, 2021), 

➢ Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie (Puck, 2022), 

➢ 19. Olimpiada Szachowa Głuchych (Warszawa, 2022), 

➢ 5. Mistrzostwa Świata w Siatkówce (Legionowo, Warszawa, 2024). 

 

W latach 2021–2025 polscy sportowcy niesłyszący będą brali udział w następujących 

międzynarodowych imprezach sportowych: 

➢ 12. Mistrzostwach Europy Głuchych w Koszykówce (Włochy, 2021), 

➢ 3. Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Szachach (Holandia, 2021), 

➢ 25. Klubowych Drużynowych Mistrzostwach Europy w Szachach (Holandia, 2021/2022), 

➢ XXIV Letnich Igrzyskach Głuchych (Brazylia, 2022), 

➢ 6. Mistrzostwach Europy w Futsalu (Włochy, 2022/2023), 

➢ 4. Mistrzostwach Świata w Tenisie Stołowym (2022/2023), 

➢ 3. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim (2022/2023), 

➢ 2. Mistrzostwach Świata w Biegach Przełajowych (2022/2023), 

➢ 7. Mistrzostwach Świata Seniorów w Zapasach w Stylu Klasycznym i Wolnym (2022/2023), 

➢ Mistrzostwach Świata w Koszykówce U21 (2022/2023), 

➢ 4. Mistrzostwach Świata w Curlingu (Kanada, 2022/2023), 

➢ 4. Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej (Korea, 2022/2023), 

➢ 5. Mistrzostwach Świata w Futsalu (2023/2024), 

➢ 4. Mistrzostwach Europy w Piłce nożnej (Turcja, 2023/2024), 

➢ 5. Mistrzostwach Świata w Bowlingu (Niemcy, 2023/2024), 

➢ 6. Mistrzostwach Świata w Pływaniu (Argentyna, 2023/2024), 

➢ XX Zimowych Igrzyskach Głuchych (2023), 

➢ Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej (2024/2025), 

➢ 4. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim (2025), 

➢ XXV Letnich Igrzyskach Głuchych (2025), 

➢ i innych.  
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6. SZKOLENIE SPORTOWE 

 

6.1. KLUBY SPORTOWE i ICH INFRASTRUKTURA  

 

Kluby sportowe utworzone przez i dla osób niesłyszących, działają w skrajnie trudnych 

warunkach. Biura klubów mieszczą się najczęściej w pomieszczeniach wynajmowanych od miasta 

lub gminy. Często są to lokale socjalne o bardzo niskim standardzie. Kilka klubów zrzeszonych w 

PZSN nie posiada swoich pomieszczeń, i wówczas biuro klubu znajduje się w mieszkaniu prywatnym 

członka Zarządu klubu. Żaden z klubów w Polsce nie posiada własnej infrastruktury treningowej 

np.: hali treningowej, bieżni lekkoatletycznej, czy też boiska piłkarskiego. Obiekty sportowe są 

przez kluby wynajmowane na czas treningu. W nieco lepszej sytuacji związanej z infrastrukturą 

lokalowo-sportową znajdują się Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży 

Słabosłyszącej i Niesłyszącej, które posiadają swoje pomieszczenia niezbędne do prowadzenia lekcji 

wychowania fizycznego, a przez to wyposażone są w boisko wielofunkcyjne, niewielką salkę 

gimnastyczną, siłownię, kilka rowerków treningowych, bieżnię mechaniczną, stół do ping-ponga.  

 

6.1.1. Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych "ARKADIA" Otwock 

Klub rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2006 roku. Pierwszym prezesem klubu był Krzysztof 

Chęciak, a wiceprezesami: Jerzy Strzelecki oraz Jacek Przybysz. Twórcą nazwy oraz logotypu 

„Arkadii” był Tomasz Karolkiewicz. W 2020 roku prezesem klubu był Krzysztof Chęciak, skarbnikiem 

- Jerzy Marczukiewicz a sekretarzem Aleksandra Frączyk. Klub specjalizuje się przede wszystkim w 

szachach. Zawodnicy odnoszą spektakularne sukcesy na arenie krajowej w mistrzostwach Polski 

oraz Pucharze Polski, ale również podczas mistrzostw Europy. Najbardziej utytułowanymi 

zawodnikami są: Zuzanna Łukasik, Malwina Szewczyk, Marcin Chojnowski, Aleksander Choroszeja, 

Jerzy Strzelecki, Maciej, Szalko, Jerzy Marczukiewicz, Krzysztof Chęciak, Joanna Strześniewska, 

Mariusz Ćwiek. 

 

6.1.2. Klub Uczelniany AZS UJD Częstochowa 

Klubu Uczelniany AZS Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie powstał 17 marca 1973 r. 

przy dawnej Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Jego pierwszym prezesem był Kazimierz Więckowski –

student fizyki. Pierwszymi sekcjami powołanymi w 1973 r. były: piłka koszykowa kobiet i mężczyzn, 

pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, a przede wszystkim tenis stołowy. 

Największe sukcesy odnoszą tenisistki stołowe. Ośmiokrotnie wywalczyły Puchar Polski, w 

drużynowych mistrzostwach Polski zdobyły 9 medali w tym 4 srebrne. Indywidualne na podium 

stawały 39-krotnie. W kolekcji medalowej tenisiści stołowi posiadają medale akademickich 

mistrzostw świata (1), mistrzostw Europy (14) i ponad 100 medali w Akademickich Mistrzostwach 

Polski. Studenci w Akademickich Mistrzostwach Polski w 20-tu dyscyplinach sportu zdobyli 426 

medali. Działacze AZS zorganizowali ponad 50 imprez z tenisa stołowego o zasięgu ogólnopolskim. 

Honorowym prezesem AZS UJD jest Wiesław Pięta ( związany z AZS jest od 45 lat). W Częstochowie, 

działalność sportową dla osób z ubytkiem słuchu w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych XX wieku prowadził KSG „Warta” Częstochowa, w nim debiutowali 

olimpijczycy: Rafał Nowak (lekkoatletyka), Monika Nowak (pływanie) i Paweł Pięta (tenis stołowy). 

Sekcje tenisa stołowego dla niesłyszących powołano na początku XXI wieku. Jej najlepsza 

pingpongistka – Iwona Żyła, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym osób niesłyszących od 

1994 roku. Dotychczas w mistrzostwach Polski, zdobyła 53 medale oraz dwa brązowe medale w 

mistrzostwach Europy (Malmö, Baden), wystąpiła w 5-ciu letnich igrzyskach głuchych. W UJD 

studiował także Marek Rutowski, a obecnie na kierunku fizjoterapia studiują niesłyszący medaliści 

mistrzostw Europy: Julia Szemiel i Adrian Szeliga. Barw AZS w mistrzostwach Polski bronią: Gabriela 

Dyszkiewicz i Iwona Żyła oraz Karol Jabłoński (bardzo utalentowany młody pingpongista). Klub 
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Uczelniany AZS korzysta z bazy sportowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Klub AZS 

funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu UJD w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy, Urzędu 

Marszałkowskiego, Zarządu Głównego AZS oraz sponsorów m. in. Mawa, Bebetto, Scout, 

Przemysłówka, i innych.  

 

6.1.3. Uczniowski Klub Sportowy „BAGRY” Kraków 

Uczniowski Klub Sportowy „Bagry” został założony w 1994 roku, przez ówczesnego dyrektora 

ośrodka Marka Mazurka. Zrzesza uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ich 

rodziców, nauczycieli i sympatyków. Klub sportowy „Bagry”, korzysta z zaplecza sportowego 

Ośrodka, tj. z hali sportowej, siłowni oraz wielofunkcyjnego boiska „Orlik”. Klub sportowy nie 

posiada własnego biura. Dokumenty są przechowywane w domach członków Zarządu klubu. W latach 

1994-2010, w zajęciach sportowych uczestniczyło około 100 uczniów, którzy trenowali w siedmiu 

sekcjach sportowych. W chwili obecnej, do trzech sekcji sportowych (piłka nożna, narciarstwo, 

lekka atletyka) należy około 15 zawodników. Największe sukcesy klub święcił w latach 1994-2005. 

W latach 2017-2020, największe sukcesy odnosili zawodnicy sekcji piłki nożnej i futsalu: II miejsce 

Ligi Mistrzów w Futsalu U21 (Mediolan, 2017), mistrzostwo Czech w futsalu (2017), złoty medal 

Mistrzostw Europy U21 we Wrocławiu (Adam Wojewoda i Filip Gałązka), srebrny medal Igrzysk 

Głuchych w Turcji (Ewa Liścioch). W latach 2000-2020, prezesem klubu był Andrzej Lewandowski. 

W kadencji 2020-2022 prezesem klubu jest Filip Gałązka. 

 

6.1.4. Suwalski Klub Sportowy Niesłyszących „CZARNA HAŃCZA” Suwałki 

W październiku 2016 w Suwałkach powstał Klub Sportowy „Czarna Hańcza”. Założycielami 

klubu byli: Grzegorz Doszuta – prezes, Damian Brzeszcz – wiceprezes, Paweł Sobotka – sekretarz. 

Suwalski Klub Sportowy Niesłyszących posiada około 20 zawodników. W 2016 roku powstały sekcje 

siatkówki, piłki nożnej, szachów oraz narciarstwa alpejskiego, a w 2018 toku sekcja bowlingu. 

Największe sukcesy klub zawdzięcza juniorce Oliwiii Doszuta (slalom alpejski), która od 2017 do 

2019 roku zdobyła w sumie 5 medali złotych, 2 srebrne medale oraz 2 medale brązowe. Klub wiąże 

duże nadzieje z braćmi Przemysławem i Wojciechem Doszuta, którzy zdobywali w ostatnich latach 

wysokie miejsca w Międzynarodowych Turniejach Szachowych dla Młodzieży oraz w Mistrzostwach 

Polskich. Halowi piłkarze nożni, w 2018 roku w stolicy Łotwy Rydze, zdobyli 1 miejsce w 

Międzynarodowej Turnieju Bałtyckim. 

 

6.1.5. Klub Sportowy Głuchych „HETMAN” Łuków 

Klub Sportowy Głuchych „Hetman” został założony w 1974 i nosił nazwę Łukowski Klub 

Sportowy Polskiego Związku Głuchych. Pierwszym prezesem klubu był Jan Nowak, który tę funkcję 

pełnił do 1981 roku. W 1976 roku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego Polski, 

zmieniono nazwę na Siedlecki Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych. W latach 1981-1992 

prezesem klubu był Grzegorz Górny. W 1992 roku, w związku z wydzieleniem ze struktury 

organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych pionu sportowego, który przekształcił się w samodzielny 

Polski Związek Sportowy Głuchych, w dniu 23.02.1992 r., odbyło się zebranie założycielskie 

Siedleckiego Klubu Sportowego Głuchych „Hetman” jako samodzielnej jednostki mającej osobowość 

prawną. Prezesem samodzielnego klubu sportowego został wybrany Tadeusz Skrocki, który tę 

funkcję pełnił do dnia 4.03.2007 r. W dniu 1998 r., w związku z likwidacją województwa 

siedleckiego, klub zmienił nazwę na Klub Sportowy Głuchych „Hetman”. W 2006 r klub został 

członkiem założycielem Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych, a w 2007 r został członkiem 

Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących. Do 2006 roku siedziba klubu znajdowała się w Łukowie w 

lokalu tamtejszego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych a obecnie w prywatnym 

mieszkaniu sekretarza klubu. Z powodu braku środków finansowych klub nie posiada własnego 

lokalu. Ponadto cała działalność klubu opierała się na pracy społecznej aktywu. W 45-letniej historii 
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działalności klubu funkcjonowały sekcje: szachowa, warcabów, lekkoatletyczna, darta, bowlingu, 

tenisa stołowego, strzelectwa sportowego i żeglarstwa, przy czym wiodącą sekcją była sekcja 

szachowa. Wielokrotnie w Łukowie odbywały się finały Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw 

Polski Niesłyszących w Szachach, w Tenisie Stołowym i Warcabach. W 2017 roku zarząd klubu 

tworzyli: Ireneusz Kwiczak - prezes, Grzegorz Górny - wiceprezes, Krzysztof Michalczuk - sekretarz,– 

Maria Michalczuk - skarbnik, członek Zarządu - Antonii Grabek, Jan Pasieczny - przewodniczący KR. 

Zawodnicy „Hetmana” Łuków zdobywali medale w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w 

strzelectwie kulowym i pneumatycznym, w warcabach 64 i 100 polowych kobiet, w lekkoatletyce w 

biegach na 800, 1500 i 3000 m oraz w pływaniu. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami klubu są: 

Rafał Nowak – lekkoatleta, Artur Pióro – pływak, Ireneusz Kwiczak - sternik łodzi klasy PUCK, Monika 

Kobylińska i Bożena Krzyszkowiak - szachistki. Sekcja szachowo-warcabowa liczy 19 członków, a 

żeglarska 5 członków. 

 

6.1.6. Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych  

IG - Warszawa 

Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej „IG – WARSZAWA” został założony 12 

grudnia 2012 roku. Jego pierwszym prezesem był Tomasz Wardziak. Aktualnie Zarząd klubu tworzą: 

Tomasz Wardziak (prezes), Maksymilian Wiechetek (wiceprezes), Karolina Tyczyńska (sekretarz), 

Artur Werbel (skarbnik) oraz Krzysztof Sujkowski (członek Zarządu). W sekcjach sportowych 

prowadzone są treningi lekko atletyczne, pływania i koszykówki.  

 

6.1.7. Szczeciński Klub Sportowy Głuchych „KORONA” Szczecin 

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych „Korona” został założony 11 grudnia 2012 roku przez 

Marcina Bodnara. Do roku 2013 młodzież szkolna trenowała w Uczniowskim Klubie Sportowym 

„Wiosło” Szczecin. Pierwszym prezesem Szczecińskiego Klubu Sportowego „Korona” został Michał 

Stryczyński, wiceprezesem – Marcin Bodnar, sekretarzem – Agata Kaczmarczyk, skarbnikiem – Monika 

Chmielewska, natomiast członkami zarządu zostali: Agnieszka Izwikow, Anita Chodacka i Paweł 

Mazurkiewicz. W klubie funkcjonuje sześć sekcji sportowych: bowling, lekkoatletyka, narciarstwo, 

nordic walking, piłka nożna (kobiet i mężczyzn), siatkówka (kobiet i mężczyzn). Dodatkowo, 

zawodnicy klubu mogą brać udział w treningach motorycznych „Deaf Korona”. Trenerem sekcji 

bowlingu jest Krzysztof Olesiński, kierownikiem drużyny – Tomasz Pick. W sekcji trenują 24 

zawodniczki i zawodnicy. Trenerem sekcji lekkoatletycznej jest Rafał Śliwka, a kierownikiem 

drużyny Paweł Mazurkiewicz. Osiemnastu zawodników tworzy sekcję lekkoatletyczną. Sekcja 

narciarstwa liczy czterech zawodników. Kierownikiem sekcji nordic walkingu jest Małgorzata 

Koczorowska, a sekcja liczy trzy zawodniczki. Sekcja piłki nożnej kobiet liczy 17 zawodniczek. 

Trenerem jest Rafał Śliwka, a kierownikiem drużyny i jej kapitanem – Justyna Siwek. Największą 

sekcją w klubie jest sekcja piłki nożnej mężczyzn licząca 24 zawodników. Trenerem jest Rafał 

Śliwka. Kierownikiem drużyny jest Krzysztof Araszkiewicz. Sekcja siatkówki kobiet składa się z 21 

zawodniczek. Trenerem drużyny jest Przemysław Sztolcman, a kierownikiem – Monika Miśków. 

Trenerem kadry siatkarzy jest Agnieszka Beyer-Michoń, a kierownikiem Olgierd Koczorowski. Sekcja 

liczy 19 zawodników. W klubie działa również prężnie sekcja siatkarskich „oldbojów”. Dodatkowo, 

w klubie ze Szczecina działają sekcje szachów oraz żeglarska. Zawodniczki i zawodnicy klubu 

„Korona” Szczecin biorą udział w mistrzostwach Polski niesłyszących, we wszystkich trenowanych 

tutaj dyscyplinach sportowych. Zawodniczki i zawodnicy szczecińskiego klubu są reprezentantami 

Polski i występują w mistrzostwach Europy, mistrzostwach Świata oraz w igrzyskach głuchych.  

 

6.1.8. Łódzki Klub Sportowy Głuchych w Łodzi 

W 1922 roku powstał zalążek do dziś istniejącego Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych, była to 

sekcja gimnastyczna przy szkole powszechnej nr 97 dla głuchoniemych. Następnie powstało bractwo 
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Sportowe Głuchoniemych w Łodzi. W 1925 roku inicjatywy Marianna Rudniaka, Hieronima 

Rogozińskiego i Wacława Michałowicza powstała sekcja piłki nożnej pod nazwą Klub Sportowy Szkoły 

Powszechnej nr 97 dla Głuchoniemych. W 1926 roku powołano do życia, liczący 26 członków, Łódzki 

Klub Sportowy Głuchoniemych. Uchwalono statut i regulamin Klubu i wybrano Zarząd w osobach: 

Kazimierz Włostowski – prezes, Hieronim Rogoziński – wiceprezes, Wacław Michałowicz – skarbnik, 

Marian Kranas – sekretarz, Marian Rudniak – skarbnik. Komisja Rewizyjna w osobach: Władysław 

Kranas, Józef Grosse ,Stanisław. A. Graczyk, Stanisław Zumczyński, Tobiasz, Józef Szmidt, A. 

Kieller, W. Zeller, W. Pawlak, J. Pancer i J. Porczynski. W ostatnich czterech dziesięcioleciach 

szczególnie wyróżniała się sekcja siatkarska kobiet, która wywalczyła 16-krotnie tytuł drużynowego 

mistrza Polski głuchych. Do czołówki polskich sportowców należą również zawodnicy sekcji tenisa 

stołowego, koszykówki oraz szachów. Od 2018 roku Zarząd tworzą: prezes – Tomasz Włodarczyk, 

wiceprezes ds. sportu i młodzieży – Jakub Miśkiewicz, wiceprezes ds. organizacji – Marcin Kulpiński, 

sekretarz – Tomasz Romanowski, skarbnik – Adam Szczepski, członkowie zarządu: Marta Byczkowska, 

Wojciech Ludziejewski. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Dariusz Święcicki, sekretarz – Ryszard 

Dudzik, członek Zarządu – Anna Tylki. Zawodnicy ŁKSG trenują na obiektach klubu sportowego 

WIFAMA Łódź, klubu sportowego Społem Łódź, korzystają z sal gimnastycznych i boisk sportowych 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr1 przy ul. Siedleckiej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 

4 przy ul. Krzywickiego, a także z łódzkich orlików. 

 

6.1.9. Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących „MAZOWSZE” Warszawa 

W roku 2002, z inicjatywy Eugeniusza Morawskiego, powstał zalążek klubu sportowego 

głuchych przy Społecznym Stowarzyszeniu Głuchych i Ich Przyjaciół w Warszawie. W początkowym 

okresie działalności klubu, w kilku sekcjach sportowych (piłki nożnej, siatkówki, pływackiej), 

zrzeszonych było około 40 zawodniczek i zawodników. Brali oni udział w turniejach sportowych 

organizowanych dla niesłyszących w wyżej wymienionych dyscyplinach sportowych, podczas których 

osiągnęli wiele sukcesów, wielokrotnie stając na podium zawodów. W 2006 roku, niesformalizowana 

do tej pory grupa sportowa została przekształcona w Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących 

„Mazowsze”. W tym samym roku klub dołączył do grupy klubów sportowych niesłyszących 

zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. Pierwszym prezesem MKSN „Mazowsze” został 

jego założyciel Eugeniusz Morawski. Energiczne działania Zarządu klubu spowodowały powstanie 

nowych sekcji sportowych: koszykówki, lekkoatletyki, bowlingu oraz szachów. W klubie działają 

sekcje seniorskie oraz juniorskie. Zawodniczki i zawodnicy MKSN „Mazowsze” wielokrotnie 

zdobywali medale w mistrzostwach Polski niesłyszących i Pucharach Polski oraz turniejach 

ogólnopolskich. Od wielu lat, najlepsi sportowcy MKSN „Mazowsze” są powoływani do kadr 

narodowych Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, i występują w mistrzostwach Europy, świata i 

w igrzyskach głuchych. W 2018 roku piłkarki MKSN „Mazowsze” wygrały Ligę Mistrzów Głuchych w 

Futsalu (Alcaca Des Henares, Hiszpania). Jest to największy sukces MKSN „Mazowsze” w historii 

klubu oraz sportu klubowego niesłyszących w Polsce! 

 

6.1.10.  Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG” Gliwice 

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „Mig” Gliwice po zatwierdzeniu statutu na zebraniu 

założycielskim w dniu 28.11.2011 r. zostało zarejestrowane w Ewidencji Uczniowskich Klubów 

Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia w dniu 21.12.2011 r. W 2012 

r. Stowarzyszenie zostało zgłoszone do Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących i rozpoczęło 

działalność jako klub sportowy zrzeszający osoby z wadą słuchu przede wszystkim z terenu Śląska. 

Prezesem SSN „Mig” został Jakub Wania, a sekretarzem – Krzysztof Wania. Funkcje te pełnią do 

chwili obecnej. Pierwszymi sekcjami klubu były sekcje: koszykówki mężczyzn, tenisa stołowego, 

siatkówki kobiet i mężczyzn i lekkoatletyki. W 2013 założono pierwszą w Polsce sekcję curlingu i 

założono sekcję pływacką. W klubie występowało i występuje wielu reprezentantów Polski, którzy 
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przyczyniali się do licznych sukcesów klubu w zawodach o mistrzostwo Polski i Puchar Polski, są to 

m. in.: w pływaniu: Artur Pióro, Juliusz Sawka i Jakub Kramarczyk; w koszykówce: Maciej Gawryś, 

Mikołaj Lewandowicz, Mateusz Kaczmarek, Jakub Wania, Przemysław Dolny i Ireneusz Sobczak; w 

curlingu: Bogusława Hawryluk, Dorota Wania; w tenisie stołowym: Iwona Żyła, Paweł Pięta, Michał 

Wawrzesta i Ireneusz Kopiec; w siatkówce kobiet: Anna Krzak, Zofia Suchostawska i Barbara Kołtun. 

Obecnie w klubie działają sekcje: koszykówki mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, piłki nożnej 

kobiet i mężczyzn, piłki halowej kobiet i mężczyzn, curlingu i pływania. Sekcje trenują głównie na 

obiektach sportowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz halach Górne Wały, Chorzowska i 

CKZiU 1. Stowarzyszenie każdego roku jest organizatorem od 3 do 5 imprez rangi mistrzostw Polski 

lub Pucharu Polski. Działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących, z Miasta Gliwice, Województwa Śląskiego, Fundacji „Radan” i 

darowizn osób prywatnych. 

 

6.1.11.  Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „NIEDŹWIADEK” Przemyśl 

Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek” działa w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Przemyślu od 1996 r. Przez 24 lata, w zależności od ilości i 

zainteresowań uczniów, nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili zajęcia sportowe 

przygotowujące do udziału w zawodach sportowych w sekcjach: lekkiej atletyki, koszykówki, 

siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego. Obecnie klub posiada jedynie sekcję piłki nożnej 

chłopców. W przeszłości, nasi niesłyszący sportowcy brali udział w wielu zawodach sportowych z 

tych dyscyplin i zdobywali najwyższe trofea na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W latach 

1996-2020 w „Niedźwiadku” stanowisko prezesa piastowali nauczyciele wychowania fizycznego: Igor 

Czyż, Grażyna „Kasia” Martusewicz i aktualnie Artur Delendowski. Zajęcia treningowe proponowane 

przez klub „Niedźwiadek” zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży niesłyszącej, 

ponieważ sport jest dla nich bardzo ważny ze względu na osiąganie wyników porównywalnych ze 

słyszącymi rówieśnikami i wyrównanie szans, podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowanie 

współdziałania i więzi w drużynach oraz pokonywanie barier. Osiąganie własnych rekordów i 

drużynowych miejsc na podium dostarcza wielu wzruszeń, radości i satysfakcji a dla nauczycieli, 

trenerów, a przede wszystkim dla zawodników i jest powodem do dumy. Sport jest naturalną 

płaszczyzną do integracji ze światem słyszących. Zgodnie z tą ideą, klub „Niedźwiadek” od 2002 r. 

wspólnie z Dyrekcją Ośrodka jest współorganizatorem Sportowych Spotkań Integracyjnych (SSI) – 

cyklicznej imprezy skierowanej do uczniów szkoły podstawowej w Ośrodku i zaprzyjaźnionej 

publicznej szkoły podstawowej. Spotkania integracyjne mają na celu sportową rywalizację podczas 

zabaw ruchowych dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zacieśnienie współpracy nauczycieli 

wychowania fizycznego i budowania więzi i kontaktów między dziećmi. W październiku 2019 r. 

odbyły się w Ośrodku już XIV Sportowe Spotkania Integracyjne. Uczestnicy Sportowych Spotkań 

Integracyjnych – dzieci niesłyszące, stają się z czasem zawodnikami UKSN „Niedźwiadek” i 

kontynuują swoje sportowe pasje, które zostały zaszczepione właśnie w trakcie takich 

integracyjnych zabaw. 

 

6.1.12.  Szkolny Klub Sportowy Głuchych „ODRA” Racibórz 

Szkolny Klub Sportowy Głuchych  „Odra” Racibórz powstał w roku 1994 z inicjatywy 

nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Łamazy przy akceptacji byłego dyrektora ośrodka – 

Marty Krzyżanowskiej. Jerzy Łamaza został pierwszym prezesem klubu „Odra”. Powołano wówczas 

cztery sekcje sportowe: szachy, koszykówka, piłka siatkowa i pływanie. Rok później otwarto sekcje 

lekkiej atletyki, tenisa stołowego i piłki nożnej. Rok po rozpoczęciu działalności, zimą 1995 r., klub 

zorganizował zimową spartakiadę dzieci i młodzieży. Wówczas klub należał do Polskiego Związku 

Sportowego Głuchych w Warszawie. Obecnie należy do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących z 

siedzibą w Lublinie. W chwili obecnej w klubie działa 6 sekcji sportowych: piłka siatkowa mężczyzn 
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i kobiet, piłka nożna młodzieżowa, lekka atletyka, tenis stołowy, szachy oraz fitness. W 2021 roku 

rozpoczęła działalność sekcja bowlingu. Na przestrzeni 25 lat klub brał udział w zawodach rangi 

ogólnopolskiej, zgadnie z kalendarzem imprez sportowych PZSN, a także międzynarodowych w piłce 

nożnej w czeskim Ołomuńcu i piłce siatkowej mieszanej w Brnie. Wielu naszych zawodników było i 

jest członkami kadry narodowej niesłyszących w różnych dyscyplinach sportowych. Wielu z nich było 

uczestnikami mistrzostw Europy, mistrzostw świata, a także igrzysk niesłyszących. Trzeba tu 

wspomnieć takie nazwiska, jak: Martina Komander, wielokrotna mistrzyni Polski w LA – uczestniczka 

mistrzostw Europy; Rafał i Monika Nowak, wielokrotni medaliści mistrzostw świata i igrzysk 

głuchych. Występowali oni pod egidą raciborskiego klubu w latach 2017-2020 w lekkiej atletyce. W 

latach 2016-2020 nasz klub reprezentowali również utytułowani lekkoatleci: Jacek Wierzbicki i 

Katarzyna Lewandowska, później Wierzbicka. Dzięki tym sportowcom dwukrotnie zdobywaliśmy I 

miejsce drużynowo w zawodach LA w Polsce, zarówno w hali, jak i na wolnym powietrzu. Od 

najmłodszych lat trenowała w Odrze najpierw jako lekkoatletka, a potem piłkarka nożna, Izabela 

Kuźniak, która wielokrotnie stawała na podium młodzieżowych i seniorskich mistrzostw Polski w LA. 

Talent piłkarski objawił się nieco później. Powołana do kadry narodowej w piłce nożnej kobiet 

niesłyszących w 2017 zajęła z reprezentacją Polski II miejsce na Igrzyskach Głuchych w Samsun w 

Turcji. Rok później zajęła I miejsce na Mistrzostwach Europy w Halowej Piłce Nożnej (futsal) w 

Tampere – Finlandia (grudzień 2018) oraz tytuł Króla Strzelców Mistrzostw Polski Niesłyszących w 

Halowej Piłce Nożnej Kobiet – Warszawa, 2018. Na wyróżnienie zasługuje nasz reprezentant, 

medalista mistrzostw Polski w LA – Mateusz Demianiuk. Jego kariera również zaczęła się od lekkiej 

atletyki, ale w rezultacie zamiłowanie i talent do piłki nożnej wzięły górę. Mateusz jest obecnie 

członkiem młodzieżowej kadry narodowej w piłce nożnej. Przez wiele lat nasi siatkarze byli w 

czołówce Polski w piłce siatkowej. Zajęli I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju w Lublińcu w 1999. 

Po reaktywacji drużyny seniorów przez kolejne lata zajmowali drugie lub trzecie miejsca na podium. 

Wśród najlepszych należy wspomnieć Pawła Nikodona, czy też Jarosława Szyszkę, uczestników ME 

w Turcji w 2011, MŚ w Argentynie w 2008 roku oraz igrzysk na Tajwanie w 2009. Początkowe lata 

to dobre występy naszych siatkarek, prowadzonych przez ówczesną sekretarz klubu i instruktora 

siatkówki, panią Bożenę Wróbel. Na przypomnienie zasługuje Magdalena Podlas, wielokrotna 

uczestniczka zawodów rangi międzynarodowej. Wśród wybitnych sportowców reprezentujących 

klub „Odra” Racibórz, są takie nazwiska, jak: Piotr Czarny – wielokrotny medalista w pchnięciu kulą, 

Paweł Parzych w LA i piłce nożnej, Tomasz Jagiełło w piłce nożnej – młodzieżowy mistrz Polski z 

drużyną w 2007 roku. W całym okresie działalności klub był aktywnym organizatorem imprez 

sportowych. W rocznicę 10-lecia klubu, w 2004 roku, zorganizowano Spartakiadę Dzieci, Młodzieży 

i Dorosłych. Zmagania sportowe odbywały się w czterech dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, 

biegi przełajowe i gry i zabawy dla dzieci. W imprezie wzięli udział zawodnicy z Czech, z 

zaprzyjaźnionej szkoły dla niesłyszących w Ołomuńcu. Każdego roku klub jest gospodarzem jednej 

lub kilku imprez sportowych o randze ogólnopolskiej, w takich dyscyplinach jak: piłka siatkowa, 

piłka nożna, biegi przełajowe. W 2019 roku klub obchodził 25-lecie działalności. Z tej okazji 

zorganizowano towarzyski turniej piłki siatkowej seniorów i wydano uroczysty bankiet, na którym 

wyróżniono i nagrodzono najlepszych sportowców minionych lat. Gościem honorowym był prezes 

PZSN – Jarosław Janiec. Obecną kadrę instruktorską tworzą: Kazimierz Grycman – lekka atletyka, 

Krzysztof Krętosz – piłka nożna młodzieżowa i młodzieżowa piłka siatkowa, Dawid Węgrzyn – piłka 

siatkowa seniorów, Joanna Sopel – tenis stołowy i fitness, Justyna Łuczywek – piłka siatkowa 

dziewcząt, Krzysztof Fojcik – szachy. Zarząd klubu reprezentują: prezes – Krzysztof Krętosz, 

wiceprezes – Kazimierz Grycman, sekretarz – Justyna Olszewska. 

 

6.1.13.  Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „OLIMP” Wejherowo 

W 1921 roku, w Wejherowie, powstał Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych. Po II 

wojnie światowej, w Wejherowie działał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW). Do 1996 
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roku, uczniowie i absolwenci Ośrodka brali udział w imprezach sportowych dla niesłyszących jako 

zawodnicy zrzeszeni w SOSW. W 1996 roku, z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego 

Zbigniewa Rejmana założony został klub sportowy o nazwie Międzyszkolny Klub Sportowy 

Niesłyszących „Olimp” Wejherowo. Pierwszym sportowcem klubu Olimp Wejherowo, który 

wywalczył srebrny medal igrzysk głuchych był Marcin Laska (srebrny medal w biegu 4x100 m). W 

roku 1998 prezesem klubu została Katarzyna Malinowska. W 2004 roku, „Olimp”, stał się klubem 

zrzeszonym w Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących. W XXI wieku, zawodnicy klubu Olimp 

Wejherowo, z sukcesami, startowali w Igrzyskach Głuchych (Marta Kaczor, Przemek i Łukasz 

Szczerba, M. Mejka, N. Lewandowska, Agnieszka Soroka, P. Bujak, Jakub Ferdynus, Krzysztof 

Żołnierewicz, W. Michoń, Oskar Damrat, D. Labuda). Zawodnicy KS „Olimp” Wejherowo zdobywali 

wielokrotnie tytuły mistrza Polski w piłce nożnej zarówno halowej jak i na murawie, a także w 

tenisie stołowym i koszykówce. A także wiele tytułów wicemistrza Polski. Obecnie klub zrzesza 

zawodników uczących się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wejherowie. Zawodnicy trenują w 

trzech sekcjach sportowych: lekkoatletycznej, piłki nożnej i tenisa stołowego. Treningi odbywają 

się na terenie otaczającym Ośrodek, w hali sportowej oraz na stadionie i salach sportowych 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  

 

6.1.14.  Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „OLIMPIJCZYK” Olecko 

Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk, ”został założony w 1994 r. SKSN 

„Olimpijczyk” w Olecku był jednym z pierwszych w Polsce stowarzyszeń kultury fizycznej 

działającym na rzecz dzieci i młodzieży niesłyszącej. Prezesem klubu, od momentu jego założenia, 

jest mgr Regina Jakubowska – nauczycielka wf w OSW dla Dzieci Głuchych w Olecku. Dzięki 

współpracy i pomocy władz lokalnych, a także PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

zaangażowaniu i pracy członków klubu i Dyrekcji Ośrodka, klub może pochwalić się znaczącą, na tle 

innych klubów sportowych dla  niesłyszących, bazą szkoleniową. Klub dysponuje własną siłownią 

oraz salką rehabilitacyjno-sportową do treningu ogólnorozwojowego wyposażoną m. in. w bieżnię 

elektroniczną, stacjonarne rowery rehabilitacyjno-treningowe, steppery, itp. Olimpijczyk Olecko 

był wielokrotnie organizatorem mistrzostw Polski, ogólnopolskich mityngów lekkoatletycznych, 

turniejów halowych w piłce nożnej, ogólnopolskiej spartakiady młodzieży niesłyszącej, mistrzostw 

Polski juniorów w lekkiej atletyce, i wielu innych imprez sportowych. Sportowcy Szkolnego Klubu 

Sportowego Niesłyszących „Olimpijczyk” Olecko uczestniczyli w wielu międzynarodowych 

imprezach sportowych: Mistrzostwach Świata Głuchych w Lekkoatletyce – Izmir (Turcja, 2008): 

Kornel Interewicz, Michał Januszko i Andrzej Wiśniewski; Mistrzostwach Europy Głuchych w Biegach 

Przełajowych - Baile Felix (Rumunia, 2010) z udziałem Adriana Marcinkiewicza, który zdobył 

brązowy medal w biegu drużynowym na 8 km juniorów; 8. Mistrzostwach Europy Głuchych w 

Lekkoatletyce - Kayseri (Turcja, 2011) z udziałem Tomasza Rozumczyka, który wywalczył srebrny 

medal w rzucie oszczepem; 2.Mistrzostwach Świata Głuchych w Lekkoatletyce – Toronto (Kanada, 

2012) - Tomasz Rozumczyk srebrny medal w 

rzucie oszczepem, Adrian Marcinkiewicz - 8 

miejsce na 5000 m. 1. Mistrzostwach Europy 

Juniorów Głuchych w Lekkoatletyce - 

Bydgoszcz (Polska, 2012) – podczas tych 

zawodów aż ośmiu uczniów OSW wystąpiło w 

charakterze reprezentantów Polski (była to 

najbardziej liczna reprezentacja spośród 

wszystkich miast Polski). Najlepszym 

zawodnikiem okazał się Adrian Marcinkiewicz, 

który w bardzo silnej obsadzie, bijąc 3-krotnie 

rekordy życiowe wywalczył 2 srebrne medale - 
Od lewej: Adrian Marcinkiewicz,  
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w biegu na 1500m – 4:15,85 i 3000 m – 9:13,19, oraz brązowy na 800 m.- 2:02,90. Kolejne trofea 

zdobyli: Antoni Szerszeń - II miejsce w skoku wzwyż, Arkadiusz Myszczyński - II miejsce w rzucie 

oszczepem, Michał Bellon– III miejsce w biegu sztafetowym 4x100m, Ewelina Piszczak– II miejsce w 

rzucie oszczepem i II w rzucie dyskiem, Wierzchowska Monika – III miejsce w pchnięciu kulą i w 

biegu sztafetowym 4x100, Karwowska Anna - III miejsce w rzucie oszczepem oraz Wilczyński Szymon 

– IV miejsce w rzucie oszczepem. Podczas 23. Igrzysk Olimpijskich Głuchych (Samsun Turcja, 2017) 

– Adrian Marcinkiewicz, absolwent OSW na dystansie 5000 m wywalczył VI miejsce. Rok później 

podczas 6. Halowych Mistrzostw Europy Głuchych w Lekkiej Atletyce (Gomel, Białoruś, 2018) Adrian 

Marcinkiewicz wywalczył srebrny medal w biegu na 3 km. Również w 2018 roku, podczas 4. 

Mistrzostw Europy Głuchych w Lekkiej Atletyce Juniorów- (Sofia, Bułgaria), troje lekkoatletów z 

oleckiego” OLIMPIJCZYKA” reprezentowało Polskę: Marcin Domel – brązowy medal w rzucie 

oszczepem; Kacper Tydman – II miejsce w sztafecie 4x100 oraz 3 miejsce w sztafecie 4x400; Dawid 

Jankowski – VI miejsce w rzucie oszczepem. 

 

6.1.15.  Gdański Klub Sportowy Niesłyszących „POMORZE” Gdańsk 

Sekcje sportowe piłki nożnej, koszykówki, strzelectwa, siatkówki mężczyzn, lekkiej atletyki, 

przy Społecznym Stowarzyszeniu Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół, założył w 1997 roku Piotr Gnyska. 

W latach 1997-2005, zawodnicy sekcji sportowych wywalczyli przeszło 100 pucharów i medali. 

Podczas Igrzysk Głuchych w Kopenhadze (Dania) Artur Furtak i Ryszard Szczepiński (tenis stołowy) 

wywalczyli brązowy medal, a Marcin Lasek – medal srebrny. W 2005 roku, na bazie sekcji wcześniej 

działających sekcji sportowych, utworzono Gdański Klub Sportowy Niesłyszących „Pomorze”. W 

latach 2005-2009 zawodnicy GKSN „Pomorze” zdobyli 18 medali i 29 pucharów mistrzostw Polski i 

Pucharu Polski w różnych dyscyplinach sportowych. Gdańscy sportowcy uczestniczyli w Igrzyskach 

Głuchych w Melbourne (2005) – Dominika Bolek (lekkoatletyka); Igrzyskach Głuchych w Tajpej 

(2009): Artur Furtak, Ryszard Szczepiński, Anna Łukiańczyk i Iwona Żyła (tenis stołowy), Paweł 

Szymczak i Piotr Burchart (bowling), Dominika Bolek (lekkoatletyka). W 2013 roku, zawodnicy GKSN 

Pomorze wzięli udział w Igrzyskach w Sofii: Iwona Żyła (tenis stołowy); Paweł Szymczak, Piotr 

Burchart, Robert Stacewicz, Piotr Gnyska, Ewa Dąbkowska i Karolina Burchart (bowling); Dominika 

Bolek (judo); Emilia Althoff (piłka nożna). W Igrzyskach Głuchych w Samsun (Turcja, 2017) w 

wystąpili: Iwona Żyła (tenis stołowy); Paweł Szymczak, Piotr Gnyska, (bowling) – 8 miejsce w 

drużynowe Bowling; Dominika Bolek (judo) – brązowy medal; Emilia Althoff (piłka nożna) – srebrny 

medal. W 2017 roku, podczas w XIX Zimowych Igrzysk Głuchych w Valtellina-Valchiavenna we 

Włoszech Izabela Towarnicka (szachy) zdobyła brązowy medal, a w 2018 roku, podczas 1. 

Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w Pucku (Polska) Marek Sendłak został mistrzem świata, a Daniel 

Sendłak – srebrnym medalistą mistrzostw świata. 

 

6.1.16.  Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” Radom 

W 1950 roku powstało Radomskie Koło Polskiego Związku Głuchoniemych i ich Przyjaciół, 

które organizowało rozgrywki sportowe dla Głuchych (warcaby, tenis stołowy i szachy). W 1953 roku 

siedziba Koła została przeniesiona do Kielc, gdzie powstał Kielecki Klub Sportowy Głuchych (KKSG). 

W 1957 roku zmieniono nazwę Polskiego Związku Głuchoniemych i ich Przyjaciół na Polski Związek 

Głuchych (PZG), wówczas zmianie uległa również nazwa KKSG na Okręgowy Klub Sportowy Polskiego 

Związku Głuchych w Kiecach, a w Radomiu powstała Grupa Sportowa przy Kole Terenowym PZG. W 

latach 1957-1973 liczba członków struktur radomskich wzrosła z 17 do 64 osób, które aktywnie 

działały w sekcjach: szachowej, tenisa stołowego, turystycznej, strzeleckiej oraz koszykarskiej. 

Radomskie struktury sportowe w pierwszych latach działalności sportu radomskiego tworzyli: 

Tadeusz Godziejewski, Henryk Kowalczyk, Tadeusz Jakubowski, Mieczysław Kawiński i Kazimierz 

Nowak. Radomski Klub Sportowy PZG powstał w 1978 roku. Pierwszego kwietnia 1973 roku klubowi 

nadano nazwę „Radomig”, a pomysłodawcą nazwy i barw klubowych był Antoni Morawski. Powołano 
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do życia nowe sekcje sportowe: piłki siatkowej i piłki nożnej. W 1992 roku klub „Radomig” został 

przyjęty w poczet nowopowstałego Polskiego Związku Sportowego Głuchych w Warszawie. Prezesem 

zarządu klubu „Radomig” został wybrany Ryszard Nowak, wiceprezesem – Tadeusz Garman, 

sekretarzem – Wojciech Puszczyński, skarbnikiem – Mirosław Pawlak a członkami Zarządu: Edyta 

Nawrot i Jan Sadłowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Edward Pawlak, a przewodniczącym 

Sądu Koleżeńskiego – Antoni Morawski. „Radomig” wielokrotnie organizował ogólnopolskie turnieje 

sportowe głuchych i zawody towarzyskie: w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w koszykówce 

mężczyzn, w piłce nożnej mężczyzn (hala i murawa) i (hala) kobiet, w szachach, w tenisie stołowym, 

w strzelectwie, w pływaniu, w lekkiej atletyce, w bowling, w darcie i warcabach. Ponad 40 

sportowców RKSG „Radomig”, w latach 1973-2020, było powoływanych do reprezentacji Polski w 

różnych dyscyplinach sportowych i brali udział w imprezach podczas międzynarodowych zawodów 

sportowych głuchych, w igrzyskach głuchych i w mistrzostwach świata oraz Europy. Obecny skład 

Zarządu: Robert Marek – prezes, Dariusz Kundys – wiceprezes, Jarosław Fijołek – sekretarz, Michał 

Towarek – skarbnik, Bożydar Grzanecki – członek Zarządu. Kierownikami sekcji sportowych byli: 

koszykówka – Dariusz Kundys, siatkówka – Robert Marek, piłka nożna – Jarosław Fijołek, tenis stołowy 

– Bożydar Grzanecki, dart – Michał Towarek, szachy – Jan Sadłowski, warcaby – Dariusz Kundys. 

Sportowcy RKSG „Radomig” w ostatnich latach odnieśli wiele sukcesów sportowych, m. in. Mariusz 

Ćwiek - złoty i srebrny medal w szachach i warcabach (2017), brązowy medal podczas 

Ogólnopolskiego Turnieju Oldbojów w siatkówce (2018), brązowy medal drużynowych mistrzostw 

Polski w szachach (2019), złoty medal w szachach (Mariusz Ćwiek, 2019), złoty medal podczas 

Ogólnopolskiego Turnieju Oldbojów w siatkówce (2019), złoty medal podczas Ogólnopolskiego 

Turnieju Oldbojów w koszykówce (2019), brązowy medal podczas Ogólnopolskiego Turnieju 

Oldbojów w koszykówce (2020), złoty medal w szachach podczas Memoriału im. Krzysztofa 

Michalczuka w Łukowie (Mariusz Ćwiek, 2020). Klubu to nie posiada na własność żadnej hali 

sportowej, boisk ani innych obiektów. Klub zawsze wynajmuje obiekty sportowe na prowadzenie 

działalności statutowej. Do dyspozycji naszych zawodników posiadamy, w siedzibie klubu, stół do 

ping ponga oraz drobny sprzęt sportowy: piłeczki, rakietki, piłki do siatkówki, koszykówki, piłki 

nożnej, szachownice, pionki i figurki, zegary szachowe. 

 

6.1.17.  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” Rzeszów 

Klub sportowy w Rzeszowie powstał w 1958 roku i działał w ramach struktur organizacyjnych 

Polskiego Związku Głuchych. W 1991 roku powołano do życia Rzeszowski Klub Sportowy, którego 

Zarząd tworzyli: Ryszard Lityński – prezes, Robert Tronina – wiceprezes, Edward Wróbel – 

wiceprezes, Stanisław Oliwa – sekretarz, Krystyna Dyjak – skarbnik, Wiesław Filimowski – gospodarz 

klubu. W 1993 roku w klubie działały następujące sekcje sportowe: piłki siatkowej kobiet – kierownik 

Ryszard Lityński, piłki nożnej – kierownik Robert Tronina, piłki koszykowej – kierownik Jan 

Filimowski, tenisa stołowego – kierownik Wiesław Filimowski, szachów – kierownik Ryszard 

Pietrucha. W 1997 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego klub przyjął nazwę 

RKSG „Res-Gest”. W latach 1999-2005 w klubie działały cztery sekcje sportowe: tenisa stołowego 

(2 zawodników – kierownik sekcji: Wiesław Filimowski), koszykówki (10 zawodników, Edward 

Wróbel), piłki nożnej halowej (19 zawodników, Władysław Lonc), siatkówki (9 zawodników, Ryszard 

Lityński). W latach 1978-2001 drużyny siatkarskie mężczyzn i kobiet sięgały wielokrotnie po tytuł 

mistrza Polski Niesłyszących. Koszykarze czterokrotnie byli mistrzami Polski, a piłkarze nożni 

sięgnęli po ten tytuł w 1995 roku. Od 2010 roku, klub organizował imprezy sportowe w różnych 

dyscyplinach sportowych rangi mistrzostw Polski i ogólnopolskie turnieje sportowe. Zawodnicy 

Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest” wywalczyli liczne medale w piłce nożnej 

halowej, piłce nożnej 11 osobowej i 7 osobowej, siatkówce mężczyzn, w slalomie gigancie 

mężczyzn.  
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6.1.18.  Krakowski Klub Sportowy Głuchych „REYMAN” Kraków 

Krakowski Klub Sportowy Głuchych ,,Reyman” rozpoczął swoją działalność w dniu 18 

października 2014 roku. Pierwszym prezesem klubu został wybrany Józef Gehrke, a wiceprezesami 

byli Dariusz Siemieniec oraz Mieczysław Gehrke. Sekretarzem został wybrany Paweł Stuczyński, a 

skarbnikiem Paweł Kłyś. Ponadto członkami Zarządu klubu zostali wybrani: Renata Olejczyk oraz 

Krzysztof Kurzdym. Od 9 lutego 2019 roku prezesem klubu jest Mieczysław Gehrke, wiceprezesem - 

Józef Gehrke, a sekretarzem – Joanna Jasińska. KKSG ,,Reyman” zrzesza obecnie 42 członków, 

którzy mają możliwość aktywnie uprawiać sport w 6 sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki, 

siatkówki, szachów, bowlingu, narciarstwa alpejskiego. Największe sukcesy osiągają zawodnicy 

sekcji narciarstwa alpejskiego: Marek Ściborski, Bożena Urant-Kłyś, Robert Bogucki, Katarzyna 

Bakun, Janusz Mularczyk. Poza tym, zawodniczki i zawodnicy klubu odnotowali sukcesy w szachach 

oraz w zawodach w kategorii „oldboje” w koszykówce, piłce halowej. W 2019 roku w czeskiej Zlinie, 

zespół w składzie Marek Lenart, Władysław Stefanik, Michał Wiśniewski, Mariusz Krystjan, Sebastian 

Pałka, Krzysztof Kurzdym, Michał Skrętkowski, Dariusz Wrona, Marek Bogucki wywalczył złoty medal 

w pierwszej edycji Pucharu miasta Zlin, gdzie najlepszym strzelcem został Mariusz Krystjan. 

 

6.1.19.  Lubelski Klub Sportowy Głuchych „SPARTAN” Lublin 

W 1957 roku, Józef Danieluk, organizował działalność Klubu Sportowego Głuchych w Lublinie. 

Pierwszy Zarząd LKS-PZG, w 1958 roku, tworzyli: Anatol Pawłowicz (prezes), Bogdan Włodarczyk 

(wiceprezes), Marian Wójcikowski (sekretarz), Witold Kłębukowski (skarbnik), Józef Danieluk 

(gospodarz klubu). W tym samym roku lubelscy niesłyszący koszykarze rozegrali swój pierwszy mecz 

towarzyski z klubem „Wars” Warszawa. Najbardziej zasłużonymi działaczami klubu Spartan Lublin 

(1958-2019) są: Józef Danieluk, Anatol Pawłowicz, Bogdan Włodarczyk, Andrzej Zięba, Kazimierz 

Wytrzyszczewski, Stanisław Tomaszewski, Danuta Tomaszewska, Józef Kłębukowski, Marian 

Lendzion, Edward Wrona, Andrzej Stempurski, Zbigniew Kędzierawski, Daniela Kossowska, 

Kazimierz Ozonek, Lucjana Lazik, Stefan Jędruszczak, Andrzej Wiśniowski, Leontyna Pupiec, 

Tadeusz Pupiec, Andrzej Podwiązka, Adam Łyciuk, Zbigniew Siemiaszko, Wiesław Nieradko, Antoni 

Chyła, Jan Wociór, Wojciech Stempurski, Jarosław Janiec, Stanisław Janiec, Ryszard Majkut, 

Mariusz Świszcz. W klubie działają sekcje seniorskie i juniorskie. Na początku w klubie działały 

cztery sekcje sportowe: koszykówki, lekkoatletyki, tenisa stołowego i szachów. W 1979 roku 

powstała sekcja strzelectwa sportowego. Od 1990 roku w klubie działają sekcje: pływacka i piłki 

siatkowej, od 2004 roku – piłki nożnej, a od 2009 roku: bowlingu, narciarstwa alpejskiego, żeglarska. 

Zawodniczki i zawodnicy LKSG „Spartan” Lublin wielokrotnie zdobywali medale w mistrzostwach 

Polski niesłyszących i Pucharu Polski oraz turniejach ogólnopolskich. Od wielu lat najlepsi sportowcy 

klubu „Spartan” Lublin są powoływani do kadr narodowych Polskiego Związku Sportu Niesłyszących 

i występują w mistrzostwach Europy, świata i igrzyskach głuchych. Obecnie LKSG „Spartan” Lublin 

liczy 185 członków. 

 

6.1.20.  Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „SPRINT” Sławno – klub został rozwiązany 

 

6.1.21.  Kielecki Klub Sportowy Głuchych „SURDUS” Kielce 

Kielecki Klub Sportowy Głuchych w Kielcach został założony 18 września 1953 roku przez 

Ryszarda Kosieckiego, nosił wówczas nazwę ,,Łysica”. W klubie działało 5 sekcji sportowych: 

koszykówka, siatkówka, szachy, tenis stołowy, lekkoatletyka. W 1996 roku klub zmienił nazwę z 

,,Łysica” na ,,Surdus”. Kielecki Klub Sportowy Głuchych ,,Surdus” zajmuje się organizacją zajęć 

prowadzonych w sekcjach sportowych, zawodów sportowych, wycieczek, obozów, szkoleniem i 

trenowaniem osób niesłyszących. Klub wspiera swoich podopiecznych zapewniając asystenta, który 

na co dzień pomaga osobom niesłyszących w codziennych sprawach zapewniając tłumacza w 

urzędach, szpitalach i innych miejscach zgodnie z aktualnymi potrzebami osób niesłyszących. 
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Dodatkowo klub zajmuje się realizacją projektów z zakresu rehabilitacji psychofizycznej. Biuro 

klubu i sekcje sportowe działają w obiektach wynajmowanych od miasta. Zawodnicy klubu są 

autorami licznych sukcesów sportowych, np.: złoty medal w rzucie oszczepem na Igrzyskach 

Głuchych w Waszyngtonie (1965 r.), dwóch złotych medali w rzucie kulą i w rzucie oszczepem oraz 

srebrnego medalu w rzucie oszczepem na Igrzyskach Głuchych w Belgradzie (1969 r.), brązowego 

medalu w rzucie dyskiem (Igrzyska Głuchych, Malmö, 1973 r.), brązowy medal w sztafecie 4x100 m 

podczas Igrzysk Głuchych w Kolonii (1981 r.). 

 

6.1.22.  Śląski Klub Sportowy Niesłyszących w Rybniku 

Śląski KS Niesłyszących w Rybniku działa w środowisku niesłyszących, nieprzerwanie od 

30.04.1928 roku. Pierwszą siedzibą była Królewska Huta (obecny Chorzów). Głównym celem klubu 

jest zapisane w Statucie klubu motto: „Rehabilitacja poprzez Sport”. Klub zrzesza młodzież 

niesłyszącą z całego województwa śląskiego. Najsilniejszą sekcją klubu jest sekcja szachowa. 

Zawodnicy z Rybnika zdobyli 23 tytuły Drużynowego Mistrza Polski Niesłyszących oraz 11 tytułów 

wicemistrzowskich podczas rozegranych dotychczas MPN w szachach. Trenerem szachistów jest mgr 

Stanisław Kornasiewicz – Mistrz FIDE oraz międzynarodowy sędzia szachowy klasy FIDE. Klub 

organizuje, dla mieszkańców miasta Rybnika, comiesięczne integracyjne turnieje szachowe cyklu 

Grand-Prix Rybnika w szachach szybkich, jest też lub był organizatorem zawodów rangi MPN i imprez 

ogólnopolskich zarówno w szachach jak i w tenisie stołowym oraz w piłce nożnej. W 2000 roku klub 

był organizatorem Mistrzostw Świata Niesłyszących w szachach w Zakopanem, a w roku 1998 

organizował wyjazd na Mistrzostwa Świata w Lucernie (Szwajcaria), co miało związek z problemami 

finansowymi PZSG i obie imprezy finansowane były z puli Ministerstwa Sportu poprzez nasz Śląski 

KSN Rybnik. Powierzenie organizacji imprez tak wysokiej rangi dobrze świadczy o możliwościach 

organizacyjnych klubu, oraz rzetelności rozliczeń finansowych. Sekcja piłki nożnej (rozwiązana w 

2016 r.) również zaliczała się do czołowych drużyn w Polsce. Trenerem sekcji był Alfred Głąb, były 

bramkarz ROW Rybnik. Sekcja niezmiennie od roku 1995 zajmowała miejsca medalowe w 

rozgrywkach rangi MPN, zdobywając 10 tytułów MP Niesłyszących w 11-osobowej piłce nożnej, była 

również 6-krotnie mistrzem Polski niesłyszących kategorii oldbojów. Od 2003 roku w klubie działała 

sekcja tenisa stołowego startująca w rozgrywkach na szczeblu III ligi państwowej. Zawodnicy sekcji 

tenisa stołowego wielokrotnie zdobywali tytuły MPN oraz indywidualnego MPN. Dwóch zawodników 

klubu (I. Kopiec oraz K. Brzezina) uzyskało rentę olimpijską za zdobycie brązowego medalu podczas 

Igrzysk Głuchych w Kopenhadze w 1995 r. Zawodnicy klubu wielokrotnie reprezentowali barwy 

Polski na igrzyskach głuchych i zawodach rangi mistrzostw Europy czy mistrzostwa świata 

niesłyszących. Od lutego 2018 r. istnieje przy klubie sekcja bowlingu. Trenerem sekcji jest 

Alessandro Silletti. Klub działa głównie dzięki dotacjom z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

Urzędu Miasta Rybnika. W roku 2018 klub obchodził Jubileusz 90-lecia swego istnienia jako jeden z 

najstarszych klubów niesłyszących w Polsce. Z tej okazji w dniu 15.09.2018 r. klub zorganizował 

Akademię Jubileuszową oraz Międzynarodowy Turniej Szachowy z udziałem zawodników z Astany 

(Kazachstan), Sztokholmu, Kijowa, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. 

 

6.1.23.  Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT” Wrocław 

Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”, powstał we Lwowie 8 marca 1925 roku, pod 

nazwą Lwowski Klub Sportowy Głuchoniemych „Świt”. Pierwszy zarząd tworzyli: Józef Backer – 

prezes, Teodor Łucyk – wiceprezes, Alfred Garapich – sekretarz, Dyonizy Kozak – skarbnik, Antoni 

Herbert i Karol Janecki – członkowie Zarządu, a także Marjan Roganowicz, Włodzimierz Baczyński, 

Zygmunt Czarniecki – członkowie Komisji rewizyjnej (zachowano oryginalną pisownię 

przedwojenną). Klub liczył wówczas 15 członków. W klubie utworzono dwie sekcje sportowe: 

kolarską i różnych gier sportowych, w tym piłki nożnej. Po II Wojnie Światowej klub został 

przeniesiony do Wrocławia, głównie za sprawą głuchych działaczy klubu przesiedlonych ze Lwowa i 
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Kresów Wschodnich na tereny tzw. Ziem Odzyskanych. W 1952 roku decyzją rządu, klub 

zlikwidowano i włączono w skład Polskiego Związku Głuchych, który obok działalności socjalnej 

zajmował się również kwestią aktywności sportowej osób głuchych. W 1992 roku Klub został wpisany 

do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu jako samodzielne stowarzyszenie sportowe. W tym 

samym roku uzyskał podmiotowość prawną. W 2001 roku działacze klubowi podjęli decyzję o 

zmianie nazwy klubu z Wrocławski Klub Sportowy Głuchych „Świt” na Wrocławski Klub Sportowy 

Niesłyszących „Świt” we Wrocławiu. Od 2017 roku prezesem klubu jest Maciej Jacyna. W klubie 

prowadzona jest działalność w ramach 6 dyscyplin sportowych: bowling, koszykówka, piłka nożna, 

piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy. W 2020 roku w klubie trenowało 230 osób, w tym 74 

kobiety. Klub „ŚWIT” Wrocław jest jedynym Klubem na Dolnym Śląsku dla osób niesłyszących i z 

wadami słuchu. W 2020 roku zawodnicy klubu zdobyli 106 medali (mistrzostwa Polski niesłyszących 

i Puchar Polski niesłyszących), w tym: 37 złotych, 36 srebrnych i 33 brązowe. W roku 2018 zawodnicy 

klubu „Świt” Wrocław wywalczyli 48 medali, a w 2019 roku – 60 medali. W ostatnich latach 

zawodnicy oraz drużyny klubu „Świt” Wrocław zdobyli mistrzostwo Polski niesłyszących w: 

koszykówce kobiet, siatkówce kobiet, siatkówce kobiet U23, halowej piłce nożnej, koszykówce 

mężczyzn U23, siatkówce plażowej kobiet, streetballu kobiet, lekkiej atletyce kobiet (sztafeta 

4x400 m, 4x100 m juniorek, 4x400 m juniorek, sztafecie szwedzkiej juniorek). Klub „Świt” 

wywalczył Puchar Polski w koszykówce kobiet, siatkówce kobiet, w halowej piłce nożnej. Konrad 

Powroźnik oraz Kacper Nowicki wywalczyli 7 złotych medali w pływaniu, Ewa Jacyna – 2 złote 

medale w lekkiej atletyce, Alicja Biedna, Patrycja Krumin, Sofija Verkhohliad oraz Krzysztof 

Pietrzykowski wywalczyli w sumie 12 złotych medali w mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce 

juniorów do lat 16 oraz 19. 

 

6.1.24.  Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON” Poznań 

W dniu 15 kwietnia 2000 roku Marek Pater oraz Piotr Naumowicz uruchomili działalność 

trzech sekcji sportowych (szachów, tenisa stołowego i piłki nożnej), które działały przy 

Towarzystwie Osób Niesłyszących „TON” w Poznaniu. W sekcjach tych, zrzeszonych było 25 

sportowców. W 2004 roku PKSN „TON” POZNAŃ stał się członkiem Polskiej Federacji Sportu 

Niesłyszących (PFSN), a Marek Pater został członkiem zarządu PFSN (2004-2011). W sierpniu 2006 

roku Prezesem PKSN „TON” został wybrany Piotr Naumowicz, wiceprezesem – Piotr Hoffa, 

sekretarzem – Eliza Kończak, skarbnikiem – Nikodem Nawrocki oraz członkami Zarządu: Joanna 

Hoffa, Janusz Huczyński Antoni Gajdziński. W latach 2005-2020 liczba członków wzrosła z 25 do 95 

osób, które aktywnie działają w sekcjach: pływackiej, lekkoatletycznej, siatkarskiej, koszykarskiej, 

judo oraz bowlingu. W klubie istnieją sekcje seniorskie i juniorskie. W 2020 roku Zarząd klubu 

tworzyli: Jakub Lech – prezes, Piotr Hoffa – wiceprezes, Łukasz Michaliszczyn – sekretarz, Joanna 

Hoffa – skarbnik. Członkami Zarządu byli: Arkadiusz Grześkowiak, Tomasz Werbel, Honorata 

Dzidowska-Rostkowska i Adam Rostkowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Adam Mrówka. 

Kierownikami sekcji sportowych byli: Tomasz Werbel – piłka nożna, Marek Pater – tenis stołowy, 

Piotr Hoffa – bowling, Jakub Grzeszak – żeglarstwo, Piotr Hoffa – curling, Arkadiusz Grześkowiak – 

dart. Zawodniczki i zawodnicy PKSN „TON” wielokrotnie zdobywali medale w mistrzostwach Polski 

i Pucharze Polski w piłce nożnej i futsalu kobiet. W 2015 roku piłkarki PKSN „TON” zajęły 8 miejsce 

w Lidze Mistrzów Głuchych (Graz, Austria), a w 2016 – 5 miejsce (Ayamonte, Hiszpania). W latach 

2009-2020, najlepsi sportowcy klubu PKSN TON” byli powoływani do kadr narodowych Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących, odnotowując bardzo dobre wyniki sportowe podczas mistrzostw 

Europy, świata i igrzysk głuchych: judoczka Nadalia Brzykcy – brązowy medal Igrzysk Głuchych w 

Bułgarii (2013 r.) oraz srebrny medal Igrzysk Głuchych w Turcji (2017 r.). Także w Turcji zawodniczki 

klubu „TON”: Joanna Kaczmarczyk, Marta Kaczmarczyk, Agnieszka Kaczmarczyk, Alina Kaczmarczyk 

(Jagodzińska), Agnieszka Boćkowska, Paulina Prusinowska, wraz z reprezentacją Polski kobiet w 

piłce nożnej, wywalczyły srebrny medal igrzysk.  
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6.1.25.  Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu 

Klub powstał w 1994 roku prowadząc zajęcia z lekkiej atletyki, pływania, tenisa stołowego 

oraz piłki nożnej. UMKSN w chwili powstania zrzeszał 90 dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Młodzież 

UMKSN zdobyła przeszło 450 medali na spartakiadach, mistrzostwach Polski, mistrzostwach świata 

i Europy. Przedstawiciele Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w 

Poznaniu regularnie występują w igrzyskach głuchych: Kopenhaga, 1978; Rzym, 2001; Melbourne, 

2005; Tajpej, 2009; Sofia, 2013; Samsun, 2017. UMKSN jest organizatorem prestiżowych 

Międzynarodowych Mityngów Pływackich oraz Międzynarodowych Biegów Przełajowych w Poznaniu. 

Najbardziej utytułowanymi zawodnikami są: Konstanty Bąkowski, Magdalena Bachmatiuk, Jacek 

Wierzbicki, Dawid Kufel, Przemek Szołdra, Bartosz Wróbel, Kacper Nowicki, Sandra Michałowska, 

Marek Rutowski, Grzegorz Nowak, Monika Dorsz. Karierę sportową w UMKSN rozpoczynali: Artur 

Pióro, Konrad Powroźnik, Dominka Bolek, Natalia Brzykcy, Bartek Seklecki. 

 

6.1.26.  Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących „WARMIG” Olsztyn 

Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących „Warmig” z siedzibą w Olsztynie powstał 

z inicjatywy Krzysztofa Pardy w 1992 roku. Pierwszą założoną sekcją sportową była piłka nożna. 

Drużyna piłkarska WMKSN „Warmig” odnosiła sporo sukcesów na arenie ogólnopolskiej jak i 

międzynarodowej. W 2003 roku powstała sekcja piłki siatkowej zarówno kobiet jak i mężczyzn. 

Kilka lat później założono kolejne sekcje sportowe: koszykówki i bowlingu. W latach 2009-2017 

WMKSN „Warmig” zdominował rozgrywki piłki siatkowej halowej i plażowej w Polsce, zdobywając 

5 razy mistrzostwo Polski i 5 razy Puchar Polski. Nasi zawodnicy byli i są nadal powoływani do 

reprezentacji Polski osób niesłyszących (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Europy, świata). Obecnie 

klub prowadzi dwie sekcje sportowe: piłka siatkowej i żeglarstwa (założone w 2020 roku). Aktualnie 

prezesem klubu jest Tomasz Orzeł a wiceprezesem Jacek Lachowicz. Najważniejsze wyniki 

sportowców WKSN „Warmig” to 7 miejsce w siatkówce plażowej na Igrzyskach Głuchych w Sofii w 

2013 roku; 9 miejsce na Igrzyskach Głuchych w Tajpej w 2009; 9 miejsce podczas Igrzysk Głuchych 

w Samsun w 2017 roku; 3 i 4 miejsce na Mistrzostwach Świata w Samsun w 2016 roku oraz 5 miejsce 

na Mistrzostwach Europy w Kijowie 2018 roku. 

 

6.1.27.  Warszawski Klub Sportowy Głuchych „WARS” Warszawa 

W dniu 17 czerwca 1922 r. z inicjatywy dyrektora Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych 

w Warszawie dra Władysława Jareckiego powstał pierwszy w Polsce klub sportowy pod nazwą „Koło 

Sportowe Głuchoniemych”, przemianowany później na „Warszawski Klub Sportowy 

Głuchoniemych”. Obecnie, od 2001 roku, klub nazywa się Warszawski Klub Sportowy Głuchych 

„Wars”. Od 2017 roku prezesem klubu jest Tomasz Gumiński, wiceprezesem – Witold Rek, 

sekretarzem – Dorota Rudkiewicz, członkami Zarządu: Nikolay Kinov, Zbigniew Gumiński. Obecnie 

w Warszawskim Klubie Sportowym Głuchych „Wars” trenuje ponad 120 członków i jest prowadzona 

działalność w ramach 7 dyscyplin sportowych: bowlingu, curlingu, koszykówki narciarstwa, szachów, 

warcabów, żeglarstwa. Z inicjatywy Tomasza Gumińskiego w roku 2004 w Warszawskim Klubie 

Sportowym Głuchych „Wars” powstała pierwsza sekcja żeglarska osób głuchych na świecie. W roku 

2018 na pierwszych Mistrzostwach Świata Niesłyszących w Żeglarstwie, dwóch zawodników z Klubu 

„Wars” (Tomasz Gumiński, Zbigniew Gumiński) zdobyło złoty medal. W latach 1924-2019 zawodnicy 

z Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych „WARS” zdobyli 80 medali na igrzyskach głuchych. 

Prężnie rozwijają się w klubie sekcje klubowe. Zawodnicy sekcji, w 2020 roku, wielokrotnie stawali 

na podium mistrzostw Polski i Pucharu Polski w: bowlingu – 1 miejsce podczas Mistrzostw Polski 

Niesłyszących Masters (Grzegorz Szczęsny); 2 miejsce podczas Drużynowych Mistrzostw Polski 

Niesłyszących w bowlingu mężczyzn (Tomasz Gumiński, Grzegorz Szczęsny, Edward Szwertner, 

Tomasz Cygler); curlingu – 1 miejsce podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących w Curlingu – Kobiety 

(Dorota Rudkiewicz, Marta Droździel, Elżbieta Wojtowicz-Fijołek), 1 miejsce podczas Mistrzostw 
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Polski Niesłyszących w Curlingu – Mężczyźni (Tomasz Gumiński, Nikolay Kinov, Grzegorz Szczęsny, 

Piotr Zalewski); koszykówce – 1 miejsce podczas Pucharu Polski Niesłyszących w Koszykówce (Edwin 

Manuel Silva Perez, Piotr Zalewski, Karol Papierz, Krzysztof Opęchowski, Damian Szymański, 

Dominik Zarzycki, Michał Gawryluk); narciarstwie alpejskim – 1 miejsce podczas Mistrzostw Polski 

Niesłyszących w Narciarstwie alpejskim – Kobiety (slalom kat. Oldbojów) Monika Grabowska – 

Dobrowolska, warcabach – 2 miejsce podczas Indywidualnych MP Niesłyszących w warcabach 

błyskawicznych 64-polowych (Dorota Rudkiewicz); żeglarstwie – 2 miejsce podczas Mistrzostw Polski 

Niesłyszących w Żeglarstwie (Tomasz Gumiński, Małgorzata Międlar, Paweł Cygler). 

 

6.1.28.Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych w Poznaniu 

Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych powstał w 1925 roku z inicjatywy Czesława 

Lorkiewicza. Pierwszym prezesem był Jan Furmaniak, a klub liczył 20 członków. Przez wiele lat 

działalność prowadziły sekcje sportowe: gimnastyczna, lekkoatletyczna, bokserska, strzelecka. W 

latach 60. XX w., sekcje lekkoatletyczna i pływacka liczyły 180 członków. W latach osiemdziesiątych 

XX w., działały sekcje koszykówki, ping-ponga, kręglarska, szachowa, siatkówki. Aktualnie działają 

sekcje: bowlingu, koszykówki oraz kolarska. Prezesem, od 2014 roku, jest Łukasz Wizner. 

 

6.1.29.  Klub Sportowy „WOJOWNIK” OTWOCK – klub został rozwiązany  

 

6.1.30.  Uczniowski Klub Sportowy „WIOSŁO” Szczecin 

Uczniowski Klub Sportowy „Wiosło” działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Słabo Słyszących w Szczecinie od 2001 roku. Inicjatorem powstania klubu był Sławomir Czerwiński, 

który sprawuje funkcję prezesa klubu do chwili obecnej. Zarząd klubu tworzą: Grzegorz Domański 

– kierownik Klubu, Aldona Karcewicz – v-ce prezes d/s organizacyjnych, Sylwia Kubowicz – sekretarz 

Klubu, Małgorzata Łapińska – skarbnik Klubu. Klub jest właścicielem trzech ergometrów wioślarskich 

i trzech łodzi wioślarskich. UKS „Wiosło” co rocznie organizuje i przeprowadza Mistrzostwa Szkoły 

na Ergometrze Wioślarskim (w ostatnich latach przy współpracy z Akademią Morską). Każde 

mistrzostwa cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bierze w nich udział każdorazowo około 

40-50 uczestników (nauczyciele i wychowawcy, pracownicy Ośrodka, uczniowie i uczennice). 

Łącznie dzięki UKS-owi „Wiosło” z wioślarstwem zetknęło się kilkaset osób (dla bardzo wielu była 

to całkowita nowość) z wadą słuchu. Uczniowie trenujący w klubie mają możliwość korzystania z 

przystani Szczecińskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Aktualnie w klubie pracuje czworo trenerów: 

Sylwia Kubowicz, Rafał Śliwka, Grzegorz Domański i Sławomir Czerwiński oraz wielu wolontariuszy. 

Sportowcy klubu wielokrotnie zajmowali medalowe miejsca podczas spartakiad dzieci i młodzieży, 

w młodzieżowych mistrzostwach Polski w koszykówce i siatkówce oraz w lekkiej atletyce. Działacze 

klubowi wielokrotnie organizowali młodzieżowe mistrzostwa Polski. Przedstawiciele młodzieży 

trenującej w Uczniowskim Klubie Sportowy „Wiosło” są reprezentantami Polski, a także brali udział 

w igrzyskach głuchych. Klub, jak na standardy sportu niesłyszących, jest dobrze wyposażony w: trzy 

ergometry wioślarskie, trzy łodzie, atlas do ćwiczeń siłowych, bieżnię stacjonarną, mini siłownię. 

Klub przez kilka sezonów posiadał sekcję seniorów, która po kilku latach przekształciła się w Klub 

„KORONA: Szczecin, który z powodzeniem działa do dnia dzisiejszego.  

 

 

6.2. 2019-2021 – CZAS REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami! Koronawirus pojawił się pod 

koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan w prowincji Hubei. W początkowej fazie 

rozprzestrzeniania się, był nieznany społeczeństwu. Wirus odcisnął piętno na cały świat i rozmaitych 

sferach życia. Groźna zaraza nie ominęła sportu. Początek epidemii był powolny. Zakażenia przez 

jakiś czas utrzymywały się wyłącznie w Chinach. Jednak w dobie masowych podróży lotniczych, 
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epidemia dotarła do innych krajów i na inne kontynenty. Epidemia nabierała na sile. W 

zastraszającym tempie zaczęła wzrastać liczba chorych i zmarłych. 24 stycznia 2019 roku, Francja 

jako pierwsza w Europie zgłosiła przypadek SARS-COV-2. Od momentu, kiedy na zachodzie Europy 

zaczęto odnotowywać coraz więcej przypadków zachorowań na COVID-19, wszyscy z niepokojem 

czekali, kiedy koronawirus dotrze do Polski. 30 stycznia 2020 roku WHO (Światowa Organizacja 

Zdrowia) ogłosiła alarm. Epidemia przerodziła się w pandemię. Na 2020 rok zaplanowano wiele 

interesujących imprez sportowych. Odbyć się miały dwa najważniejsze wydarzenia sportowe 

Igrzyska Olimpijskie w Tokio i piłkarskie Mistrzostwa Europy. Nikt nie przypuszczał, że tłumy kibiców 

nie przybędą na stadiony, a miliony widzów nie zasiądą przed telewizorami. Początkowo MKOL nie 

chciał myśleć o przesunięciu ubiegłorocznej olimpiady. Ostatecznie pod presją sportowego świata, 

Igrzyska Olimpijskie zostały przełożone na 2021 rok. Światowe federacje sportowe odwoływały 

najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej. Wiele mniejszych i mniej spektakularnych wydarzeń nie 

odbyło się w pierwszym terminie. Również Polski Związek Sportu Niesłyszących zmuszony był 

odwołać lub przełożyć na inny termin planowane w bieżącym roku imprezy krajowe i 

międzynarodowe. 4 marca 2020 roku podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz 

Szumowski poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. 6 marca 

na zwołanej konferencji prasowej minister potwierdził kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 

w naszym kraju. Z dnia na dzień wzrastała liczba chorych, zaczęły pojawiać się przypadki 

śmiertelne. Premier Mateusz Morawiecki, 13 marca, poinformował o wprowadzeniu stanu 

zagrożenia epidemicznego. Zaczęły obowiązywać obostrzenia we wszystkich sferach życia. Główny 

Inspektor Sanitarny rekomendował odwołanie imprez masowych, zachowanie dystansu społecznego, 

dokładne mycie i dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności 

sportowej było niemożliwe. Należało ograniczyć ryzyko zagrożenia życia i zdrowia nie tylko 

sportowców, ale całego społeczeństwa. Koronawirus spowodował, że aktywność fizyczna 

wszystkich, nie tylko zawodników, została poważnie ograniczona. Treningi i zawody zostały 

zawieszone. Mimo odwołania imprez, sportowcy ani na chwilę nie stracili motywacji do ciężkiej 

pracy. W obawie przed zagrożeniem nie opuszczali swoich domów, ale aby nie stracić formy, 

trenowali w przydomowych ogródkach, a nawet w ciasnych pokojach. W połowie maja premier 

Mateusz Morawiecki ogłosił 3. etap znoszenia obostrzeń. Życie powróciło do klubów sportowych. 

Otwarte zostały hale sportowe, w treningach mogła uczestniczyć już większa liczba zawodników, 

na trybunach zaczęli pojawiać się kibice. Jednak wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym. 

Sportowcy poczuli namiastkę normalności. W końcu zaczęli wyjeżdżać na zgrupowania kadry 

narodowej i wakacyjne obozy sportowe. Polski Związek Sportu Niesłyszących zaczął organizować 

imprezy sportowe. Każdy sympatyk sportu mógł znaleźć coś dla siebie, bowiem kalendarz wydarzeń 

sportowych przygotowany przez Polski Związek Sportu Niesłyszących był bogaty. Sytuacja związana 

z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie była bardzo dynamiczna. Zwiększona liczba 

przypadków zachorowań na koronawirusa spowodowała kolejne obostrzenia. Nasz kraj został 

podzielony na strefy żółte i czerwone. 24 października 2020 roku, w związku z pandemią, weszły w 

życie nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące również obszaru sportu. Cała Polska znalazła się w 

czerwonej strefie. Imprezy sportowe, póki co, odbywają się, ale przy pustych trybunach, wiele z 

nich zostało przesuniętych na 2021 i 2022 rok. 
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6.3. REALIZACJA OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWYCH (2018-2020) 

 

Rok 2018 

 

Po raz dziesiąty w historii Polskiego Związku Sportu Niesłyszących odbył się Plebiscyt na 10 

Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski. Współorganizatorem plebiscytu był Warszawski Klub 

Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych. Gala Mistrzów Sportu 

Niesłyszących odbyła się w dniu 24.02.2018 r. w sali konferencyjnej w Instytucie Głuchoniemych 

przy pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. W X. Plebiscycie na 10 Najlepszych Sportowców 

Niesłyszących Polski zwyciężyła Malwina Szewczyk. Drugie miejsce zajął pływak Artur Pióro, a 

trzecie miejsce pływak Jakub Kramarczyk. Na Gali Mistrzów Sportu Niesłyszących przyznano także 

wyróżnienia w 11 innych kategoriach. Największy pechowiec – January Sobczak; Super Champion – 

Ireneusz Kopiec; Odkrycie Roku – Mateusz Czupryn; Młodzieżowy Sukces Roku – Julia Chmielewska; 

Nadzieja olimpijska – Dawid Babiarz; Najlepszy Klub Roku – młodzieżowy - Lubelski Klub Sportowy 

Głuchych Spartan Lublin; Najlepszy Klub Roku – seniorów – Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących 

Świt Wrocław; Działacz Klubu Roku – Maciej Jacyna; Drużyna Roku – Wicemistrz Igrzysk Głuchych – 

piłka nożna kobiet, Samsun (Turcja, 18-30.07.2017 r); Impreza Roku – 3.Mistrzostwa Europy 

Głuchych w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn do lat 20 (Lublin, dn. 21-26.08.2017 r.); Trener Roku – 

Marek Jabczyk (pływanie); Aleksander Opaczewski (piłka nożna kobiet). 

 

W dniach 21-22.04.2018 roku w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w Bowlingu. W 

zawodach uczestniczyło 60 sportowców z 11 klubów dla niesłyszących. W kategorii kobiet zwyciężyła 

Marta Zalewska reprezentująca „Świt” Wrocław, a w kategorii mężczyzn zwyciężył Tomasz Zarek 

zawodnik klubu „Spartan” Lublin. W czerwcu 2018 roku w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski 

Niesłyszących Par i Trójek w Bowlingu. W zawodach uczestniczyło 60 sportowców z 9 klubów z całej 

Polski. Najwięcej punktów w kategorii par kobiet zdobyły Ewelina Kochaniec oraz Marta Milo, 

natomiast par mężczyzn: Bartosz Pretoriusz i Paweł Szymczak. W kategorii trójek kobiet na 

pierwszym miejscu znalazły się Klaudia Gnyska, Magdalena Kozłowska, Ewa Dąbkowska, a mężczyzn: 

Dariusz Dłużniewski, Jaroslaw Gołębiowski i Tomasz Zarek. W październiku 2018 r. w Płocku odbyły 

się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Bowlingu. Zawody, w kategorii kobiet, wygrała drużyna klubu 

„Pomorze” Gdańsk (Ewa Dąbkowska, Klaudia Gnyska, Magda Kozłowska), w kategorii mężczyzn 

tryumf osiągnęli zawodnicy klubu „Spartan” Lublin (Tomasz Zarek, Jarosław Gołębiowski, Dariusz 

Dłużniewski, Arkadiusz Wziątek, Paweł Ciesielski). W zawodach rywalizowało ogółem 73 

sportowców. 

 

Klub „Wars” Warszawa odniósł zwycięstwo, w kategorii kobiet i mężczyzn, w Ogólnopolskich 

Zawodach Niesłyszących w Curlingu. Zawody rozegrane zostały w Warszawie w dniach 16-18.02.2018 

roku. Zwycięskie drużyny KS „Wars” wystąpiły w składzie: Beata Supeł, Beata Tyrala, Marta 

Droździel, Tatiana Karpushenkova, Dorota Rudkiewicz oraz Michał Maculewicz, Grzegorz Szczęsny, 

Filip Twardowski, Tomasz Gumiński. 

 

W rozegranych w Lublinie Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn (25-

27.05.2018 r.) tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna SS „MIG” Gliwice. Natomiast podczas 

Mistrzostw Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn do lat 22, złoty medal zdobył zespół ŁKSG 

Łódź. Zdobywcą Pucharu Polski w Koszykówce Mężczyzn została drużyna „MIG” Gliwice. Zawody 

zostały rozegrane w Warszawie w dniach 19-21.10.2018 r. Z kolei koszykarki rozegrały turniej w 

ramach Pucharu Polski we Wrocławiu w dniach 2-4.11.2018 r. Puchar Polski wywalczyła drużyna 

„Świtu” Wrocław. W grudniu 2018 roku, w Warszawie odbył się Ogólnopolski Turniej Oldbojów 
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Niesłyszących w Koszykówce. W zawodach wzięło udział 9 drużyn z całej Polski. Zwycięzcą turnieju 

zostali oldboje reprezentujący „Spartan” Lublin. 

 

W dniach 2-3.03.2018 r. w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Halowej 

Lekkoatletyce. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli zawodnicy „Spartana” Lublin. Złote medale 

zdobywali zawodnicy z Lublina: Daniel Stempurski, Oskar Gołębiowski, Michał Kulpa, Grzegorz 

Kotowski, Bartłomiej Janda, Tomasz Rozumczyk, Karol Dąbrowski. W sumie zawodnicy z Lublina 

wywalczyli 8 medali złotych, 3-srebrne, i 5-brązowych. W Olecku rozegrane zostały Mistrzostwa 

Polski Niesłyszących Juniorów w Lekkiej Atletyce (18-20.05.2018 r.). W zawodach uczestniczyli 

sportowcy reprezentujący 10 klubów zrzeszonych w PZSN. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli 

młodzi sportowcy z klubu „Olimpijczyk” Olecko, którzy zdobyli 12 medali złotych, 10-srebrnych oraz 

12 medali brązowych. Wyróżniającymi się zawodnikami z Olecka byli: Kacper Tydman, Kamil 

Kowalewski, Izabela Kamińska, Dawid Jankowski, Marcin Domel. Na stadionie lekkoatletycznym w 

Lublinie (1-3.06.2018 r.) rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce. 

Bezkonkurencyjni okazali się lekko atleci ze „Spartana” Lublin, którzy stawali aż 28 razy na podium 

mistrzostw, zdobywając 14 medali złotych, 6-srebrnych i 8-brązowych. Szkolny Klub Sportowy 

Głuchych „Odra” Racibórz był gospodarzem Mistrzostw Polski Niesłyszących w Biegach 

Przełajowych, które odbyły się w dniach 21-23.09.2018 r. W zawodach wzięło udział 42 zawodników. 

Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 19, i powyżej 19 lat. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Aleksandra Kniaź (UMKSN Poznań) i Justin 

Włodarczyk („Odra” Racibórz), Izabela Kuźniak („Odra” Racibórz) i Bernard Pempuś („Spartan” 

Lublin), Małgorzata Mejka („Mazowsze” Warszawa) i Michał Wojciechowski („Spartan” Lublin). 

 

W dniach 8-10.06.2018 roku, w Szczecinie, odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Piłce Nożnej 7-osobowej Kobiet. W zawodach wzięły udział 4 drużyny. Po tytuł mistrzowski sięgnęła 

drużyna piłkarek „Mazowsza” Warszawa. Piłkarze „Spartana” Lublin zdobyli złoty medal mistrzostw 

Polski drużyn 7-osobowych (Racibórz, 25-27.05.2018 r.). Także w przypadku Mistrzostw Polski 

Niesłyszących w Piłce Nożnej 11-osobowej, piłkarze „Spartana” Lublin okazali się najlepsi w Polsce. 

Mistrzostwa rozegrano w Krakowie. W turnieju finałowym Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej 

Piłce Nożnej (21-23.09.2018 r.), który został rozegrany we Wrocławiu, zwyciężyła drużyna piłkarzy 

z klubu „Bagry” Kraków. Podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Kobiet 

(Warszawa, 5-7.10.2018 r.) najlepiej zaprezentowały się zawodniczki reprezentujące MKSN 

„Mazowsze” Warszawa. W Wiśle został rozegrany Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w 

Halowe Piłce Nożnej Mężczyzn (12-14.10.2018r.). W turnieju wzięło udział 120 zawodników z 10 

klubów z całej Polski. Zdobywcą Pucharu została drużyna „Spartana” Lublin. Także starsi zawodnicy 

rywalizowali w Ogólnopolskim Turnieju Oldbojów w halowej Piłce Nożnej (Gdańsk, 16-18.11.2018 

r.). W turnieju wzięło udział 8 drużyn, w tym dwie reprezentujące Pomorze Gdańsk. Zwycięzcom 

turnieju została właśnie jedna z drużyn „Pomorza” Gdańsk. Także w kategorii do lat 22, w Gliwicach 

zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn (23-25.11.2018 

r.). W finale „Spartan Lublin” przegrał z drużyną ŁKSG Łódź. 

 

Pływacy „Spartana” Lublin zdobyli 23 medale Mistrzostw Polski, które odbyły się w Poznaniu 

w dniach 11-13.05.2018 roku.  

 

W Olsztynie w dniach od 20 do 22 kwietnia 2018 roku, odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski 

Kobiet w Siatkówce do lat 23. Tytuł mistrzowski przypadł w udziale zawodniczkom „Świtu” Wrocław. 

Z kolei w walce o tytuł Mistrza Polski Juniorów zmierzyło się 6 zespołów siatkarskich. Mistrzem 

Polski została drużyna „Mazowsza” Warszawa (27-29.04.2018 r.). W kategorii seniorów tytuł mistrza 

Polski również trafił w ręce zawodników klubu „Mazowsze” Warszawa (Lublin, 4-6.05.2018r.). W 
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dniach 28-30.09.2018 r. w Radomiu odbył się Ogólnopolski Turniej Oldbojów w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn. W turnieju wzięło udział 10 drużyn z całej Polski. Zwycięzcą turnieju zostali oldboje 

reprezentujący „Odrę” Racibórz. W dniach 12-14.10. 2018 r., kobiety uczestniczyły w Pucharze 

Polski Niesłyszących, który odbył się w Łodzi. Puchar Polski wywalczyły siatkarki ŁKSG Łódź. Take 

mężczyźni, w dniach 26-28.10.2018 r. w Łodzi, uczestniczyli w rozgrywkach o Puchar Polski w 

Siatkówce. Zwycięzcami turnieju zostali siatkarze „Mazowsza” Warszawa. W Olsztynie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn (6-8.07.2018 r.). W 

klasyfikacji końcowej zwyciężyła para: Anna Krzak i Daria Dubrawska („MIG” Gliwice) oraz Jacek 

Patoła i Grzegorz Łuszczewski („Spartan” Łódź).  

 

W dniach 22-23.12.2018 r. W Kluszkowcach odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Narciarstwie Alpejskim. W zawodach uczestniczyło 43 sportowców w trzech kategoriach: slalom, 

slalom gigant oraz snowboard. Zwycięzcami zawodów zostali: Aleksandra Andrejko („Bagry” 

Kraków), Irena Babiarz („Res-Gest” Rzeszów), Bruno Łukaszyk („Korona” Szczecin), Dawid Babiarz 

(„Res-Gest” Rzeszów), Robert Bogucki („Reyman” Kraków), Rafał Nowicki („Res-Gest” Rzeszów), 

Daria Dubrawska („MIG Gliwice”), Grzegorz Czarny („Świt” Wrocław). 

 

W Warszawie (30.05-03.06.2018 r.) zostały rozegrane Indywidualne Mistrzostwa Polski 

Niesłyszących i Głuchoniewidomych w Szachach. W imprezie wzięło udział 48 osób. Zwycięzcą w 

grupie mężczyzn niesłyszących został Tomasz Miozga („Śląsk” Rybnik), w grupie kobiet niesłyszących 

– Malwina Szewczyk („Arkadia” Otwock). W grupie mężczyzn głuchoniewidomych pierwsze miejsce 

zajął Kazimierz Nurzyński („Wars” Warszawa). W Krakowie, w dniach 5-7.10.2018 r., odbyły się 

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Szachach. W zawodach wzięło udział 8 zespołów. W 

klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęli szachiści „Arkadii” Otwock. Mistrzostwo Polski 

Niesłyszących w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Lublin, 7-9.12.2018 r.), zajęli (w szachach 

szybkich): Izabela Towarnicka („Pomorze” Gdańsk) i Piotr Walczak („Śląsk” Rybnik), a w szachach 

błyskawicznych zawodnicy „Arkadii” Otwock: Malwina Szewczyk oraz Jerzy Strzelecki. 

 

W Wejherowie, w dniach 12-14.10.2018 r., odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Tenisie Stołowym. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 19 i 

seniorzy. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Iwona Żyła („MIG” Gliwice), Adrian Szeliga 

(„Spartan” Lublin), Michał Wawrzesta („MIG” Gliwice), Ziemowit Szpargała („Świt” Wrocław), 

Wiktoria Pakura („Olimp” Wejherowo), Aleksander Kniaź (UMKSN Poznań), Karol Jabłoński („MIG” 

Gliwice), Paweł Pięta („MIG” Gliwice) i Paweł Rutkowski (UMKSN Poznań).  

Załoga Ireneusza Kwiczaka, w składzie Tomasz Kubiszewski i Arkadiusz Tylutki, reprezentująca klub 

„Hetman” Łuków została Mistrzem Polski Niesłyszących w Żeglarstwie w klasie Puck (Zatoka Pucka, 

27-29.09.2018 r.). 

 

Ważnymi zawodami, które rozegrano w Lublinie, była Spartakiada Sportowa dla Młodzieży 

Niesłyszącej (14-16.09.2018 r.). W turnieju uczestniczyło łącznie 33 zawodniczek i zawodników. 

zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, do 14 lat i do 17 lat. W turnieju 

warcabowym zwyciężył Szymon Roman. W zawodach na najwyższym podium stanęli: Amelia Bęben, 

Dawid Golak, Igor Sobolewski, Rafał Wójcik, Julia Kaźmierczak, Igor Stempurski, Dawid Dragan, Nina 

Bęben, („Spartan” Lublin); Klaudia Jarzewicz, Wiktor Wojciechowski, Kinga Pawlikowska, Laura 

Jarzewicz, Julia Chmielewska, Michał Horaczyński, Paulina Grzelak (Instytut Głuchych); Agnieszka 

Soroka, Oskar Malik, Aleksandra Kielińska, Emilia Cichosz, Jakub Turowicz („Olimp” Wejherowo). Z 

innych klubów: Kamil Kowalewski, Jakub Turowicz („Olimpijczyk” Olecko); Szymon Roman, Bartosz 

Brzezicki, („Sprint” Sławno); Nikolas Chardykow („Świt” Wrocław).  
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Rok 2019 

 

W Warszawie w dniu 23. 02. 2019 r. w Instytucie Głuchoniemych odbył się 11. Plebiscyt na 

10. Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski 2018 roku. Współorganizatorem plebiscytu był 

Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych. Gala Mistrzów 

Sportu Niesłyszących odbyła się w dniu 23.02.2019 r. w sali konferencyjnej w Instytucie 

Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. W XI. Plebiscycie na 10 Najlepszych 

Sportowców Niesłyszących Polski zwyciężył Artur Pióro. Drugie miejsce zajęła piłkarka Marta 

Kaczmarczyk, a trzecie miejsce piłkarka Agnieszka Boćkowska. Na Gali Mistrzów Sportu 

Niesłyszących przyznano także wyróżnienia w 11 innych kategoriach. Największy pechowiec -

Tomasz Sitek, Super Champion – Marek Rutowski; Odkrycie Roku – Aleksandra Andrejko; Młodzieżowy 

Sukces Roku – Julia Dragan; Nadzieja olimpijska – Szachy - drużyna męska; Najlepszy Klub Roku – 

młodzieżowy - Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” Lublin; Najlepszy Klub Roku – seniorów - 

Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt” Wrocław; Działacz Klubu Roku – Maciej Jacyna; 

Drużyna Roku – reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej - Mistrz Europy Głuchych podczas 

Mistrzostwa Europy Głuchych w Halowej Piłce Nożnej Kobiet (Tampere, Finlandia, 06-14.12.2018 

r.); Impreza Roku – 12. Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu (Lublin, 02-07.07.2018 r.); 1. 

Mistrzostwa Świata Głuchych w Żeglarstwie (Puck, 22-29.09.2018 r.); 2. Mistrzostwa Europy 

Głuchych w Biegach Przełajowych (Bydgoszcz, 05-06.10.2018 r.); Trener Roku – Marek Jabczyk - 

pływanie; Stanisław Mickiewicz – żeglarstwo; Aleksander Opaczewski – piłka nożna kobiet. 

 

W indywidualnych Mistrzostwach Polski w Bowlingu w Warszawie, rozegranych w 

warszawskiej kręgielni „Hulakula” (23-24.03.2019) uczestniczyły 74 osoby z 11 polskich klubów dla 

niesłyszących. Zawody wygrali Grzegorz Szczęsny („Wars” Warszawa) – 1241 pkt. oraz Aleksandra 

Palacz („Spartan” Lublin) – 1025 pkt. W dniach 28-30.06.2019 roku, w Gdańsku na obiekcie kręgielni 

MK Bowling, odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Bowlingu Par i Trójek. W kategorii Par 

mężczyzn zwyciężyli Dariusz Dłużniewski oraz Tomasz Zarek ze „Spartana” Lublin (2125 pkt.), a 

kategorii kobiet zwyciężyły Klaudia Gnyska i Ewa Dąbkowska („Pomorze” Gdańsk) – 1923 pkt. Także 

w kategorii Trójek najlepsi byli zawodnicy z Lublina: Tomasz Zarek, Jarosław Gołębiowski, Dariusz 

Dłużniewski – 3206 pkt. Natomiast w kategorii Trójek kobiecych najwięcej punktów zdobyły Marta 

Milo, Ewelina Kochaniec ze „Spartana” Lublin oraz Magdalena Kozłowska z „Korony” Szczecin. 

Zawodniczki zdobyły w sumie 2793 pkt. W Gdańsku, w dniach 15-17.11.2019 roku, odbył się 

Ogólnopolski Turniej Pucharowy Masters w Bowlingu. W turnieju wzięli udział sportowcy 

reprezentujący 10 polskich klubów sportowych dla niesłyszących. Wśród kobiet zwyciężyła 

Magdalena Kozłowska („Korona” Szczecin) a wśród mężczyzn Adam Lubiejewski („Pomorze” 

Gdańsk). 

 

W dniach 29-31.03.2019 roku odbyły się na obiekcie „Curling Łódź” Ogólnopolskie Zawody 

Niesłyszących w Curlingu. W zawodach wzięło udział 40 uczestników. W finale kobiet „MIG” Gliwice 

zwyciężył „Wars” Warszawa 7:2. W kategorii mężczyzn walka o tytuł mistrza odbyła się pomiędzy 

dwoma zespołami z „Wars” Warszawa, które w przegranym polu zostawiły zespoły z Gliwic, Gdańska 

i Łodzi.  

 

Zwycięzcą turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Niesłyszących w Koszykówce, 

rozegranego w dniach 12-14 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu, została drużyna „Świtu” Wrocław. 

W Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Koszykówce Kobiet, rozegranych w dniach 17-19.05.2019 w 

Warszawie, koszykarki z Wrocławia powtórzyły sukces mężczyzn zdobywając tytuł mistrza Polski. W 

ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn do lat 22, które 

odbyły się w Gliwicach w dniach 7-9.06.2019 roku, mistrzami Polski zostali koszykarze ŁKSG Łódź.  
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W Gliwicach (25-27.10.219 r.) odbył się Ogólnopolski Turniej Pucharowy w Koszykówce Mężczyzn. 

Zwycięską drużyną turnieju została reprezentacja klubu „MIG” Gliwice.  

 

W Spale, w dniach od 8 do 9 lutego 2019 roku, odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski 

Niesłyszących w Lekkoatletyce. W klasyfikacji medalowej i punktowej zwyciężyli zawodnicy 

„Spartana” Lublin (15 medali oraz 136 pkt.). Indywidualnie najlepszymi zawodnikami zostali: Daniel 

Stempurski (60 m, 200 m); Grzegorz Kotowski (400 m); Michał Wojciechowski (800 m, 1500 m); 

Grzegorz Kotowski, Michał Kulpa, Mateusz Borowski, Daniel Stempurski (4x200 m); Tomasz 

Rozumczyk (pchnięcie kulą); Łukasz Gliszczyński (skok w dal); Karol Dąbrowski (skok wzwyż); Alicja 

Biedna (60 m, 200 m); Matylda Dobejko (400 m); Monika Nowak (800 m, 1500 m); Pamela 

Łuszczyńska, Karolina Przybył, Dominika Bigaj, Matylda Dobejko (4x200 m); Karolina Przybył 

(pchnięcie kulą); Katarzyna Wierzbicka (skok w dal). Podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących 

Juniorów do lat 16 i do lat 19, rozegranych w Olecku w dniach 14-16.06.2029 roku, uczestniczyło 

ponad 100 zawodniczek i zawodników z 12 klubów w Polsce. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli 

zawodnicy z „Olimpijczyka” Olecko, zdobywając ogółem 21 medali. W daniach 21-23.06.2019 roku, 

w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce. Najlepszym 

lekkoatletycznym klubem w Polsce został „Spartan” Lublin, zdobywca 23 medali. 

 

W Białce Tatrzańskiej (1-2.03.2019 r.) odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Narciarstwie Alpejskim. W walce o mistrzowskie tytuły uczestniczyło 34 mężczyzn i 15 kobiet z 11 

klubów w Polsce. Wśród kobiet najlepszą zawodniczka okazała się Natalia Pacyga ze „Śląska” 

Wrocław oraz Irena Babiarz („Res-Gest” Rzeszów). Wśród mężczyzn dominowali: Dawid Babiarz 

(„Res-Gest” Rzeszów), Klemens Kułach („Bagry” Kraków), Mirosław Ciomer („Wars” Warszawa), 

Mirosław Jurek („Świt” Wrocław), Marek Ścioborski („Reyman” Kraków). 

 

W Lublinie, w dniach 17-19.05.2019 roku, odbył się finał Mistrzostw Polski Niesłyszących w 

Piłce Nożnej 11-osobowej Mężczyzn. Mistrzem Polski został zespół „Spartana” Lublin. „Spartan” 

Lublin został również mistrzem Polski w piłce nożnej 7-osobowej do lat 22. Zawody zostały 

rozegrane w Raciborzu (24-26.05.2019 r.). W zawodach finałowych w Raciborzu wzięło udział 8 

drużyn. We Wrocławiu odbył się finałowy turniej Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce 

Nożnej (27-29.09.2019 r.). Mistrzem Polski został klub „Spartan” Lublin. Mistrzostwa Polski 

Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Kobiet (10-13.10.2019 r.) odbyły się w Łodzi. Po mistrzostwo 

sięgnęły halowe piłkarki nożne z „Mazowsza” Warszawa. W listopadzie 2019 roku, w Radomiu, odbył 

się Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Halowej Piłce nożnej Oldbojów. Najlepszą drużyna 

turnieju została drużyna „Radomig” Radom. W Warszawie (29.11-01.12. 2019 r) odbyły się 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w halowej Piłce Nożnej Mężczyzn do lat 22. Tytuł mistrza Polski 

wywalczyła drużyna „Mazowsza” Warszawa. 

 

W Gliwicach, w dniach 10-12.05.2019 roku, odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Pływaniu. W zawodach wzięło udział 43 sportowców z 6 klubów. W klasyfikacji zespołowej pierwsze 

miejsce zajęli pływacy ze „Spartana” Lublin. Wśród kobiet najczęściej zwyciężała (na różnych 

dystansach i różnymi stylami) Julia Chmielewska oraz Julia Dragan, a wśród mężczyzn Konrad 

Powroźnik oraz Juliusz Sawka. 

 

W dniach 12-14.04.2019 roku, w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Siatkówce Kobiet. Po tytuł mistrzowski sięgnęły zawodniczki „Świtu” Wrocław. W zawodach wzięło 

udział w sumie pięć zespołów. Z kolei podczas finału Mistrzostw Polski Niesłyszących w Siatkówce 

Kobiet do lat 23 (Wrocław, 5-7.04.2019 r.) mistrzyniami Polski zostały siatkarki „Świtu” Wrocław. 

Siatkarze „Mazowsza” Warszawa zostali mistrzami Polski. Turniej finałowy odbył się w Warszawie 
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w dniach 26-28.04.2019 r. O tytuł mistrza Polski mężczyzn do lat 22 (22-24.03.2019 r, Szczecin) 

walczyło pięć zespołów. Mistrzem Polski został klub „Wiosło” Szczecin. W dniach od 4 do 6 

października 2019 roku, w Szczecinie, odbył się IX Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Piłce 

Siatkowej Oldbojów do lat 35. Zwycięzcami turnieju zostali oldboje z „Odry” Racibórz. W 

październiku 2019 roku, w Gliwicach, odbył się Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w 

Siatkówce Kobiet. Najlepszą drużyna okazały się łodzianki z klubu ŁKSG. 

 

W Boszkowie, w dniach 18-20.10.2019 r., odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Niesłyszących w Szachach. Drużynowym mistrzem Polski została „Arkadia” Otwock I w składzie 

Krzysztof Chęciak, Jerzy Strzelecki, Jerzy Marczukiewicz, Bronisław Hornik, Zuzanna Łukasik, Paweł 

Piekielny. Z kolei w Rybniku odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Szachach Szybkich i 

Błyskawicznych (15-17.11.2019 r.). Najlepszą zawodniczką w szachach szybkich została Zuzanna 

Łukasik, a zawodnikiem Jerzy Strzelecki (oboje „Arkadia” Otwock). W szachach błyskawicznych 

konkurencję zdominowali Zuzanna Łukasik i Mariusz Ćwiek („Radomig” Radom). W Łukowie (11-

13.10.2019 r.) odbył się Ogólnopolski Turniej w Warcabach 100 polowych. W turnieju wzięło udział 

40 sportowców niesłyszących z 5 klubów. Pierwsze miejsce zajęli: Monika Kobylińska (KSG „Hetman” 

Łuków) oraz Szymon Kasperczyk (ŚKSN „Śląsk”). 

 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Żeglarstwie odbyły się w Pucku (27-29.09.2019 r.). W 

zawodach wzięło udział 16 załóg, w tym załogi z Litwy i Rosji. Mistrzami Polski została załoga 

Marcina Bodnara (sternik) z ŁKSG Łódź w składzie: Anita Bodnar i Maciej Malinowski. 

 

Częstochowa gościła polskich tenisistów stołowych (11-13.10.2019 r.). W mistrzostwach 

wzięło udział 36 sportowców z ośmiu klubów. Mistrzostwa zbiegły się z 90-tą rocznicą istnienia 

rozgrywek w tenisie stołowym na Śląsku. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsca zdobyły: Julia 

Szmiel (AZS UJD Częstochowa), Adrian Szeliga („Spartan” Lublin), Julia Szmiel i Iwona Żyła (AZS 

UJD Częstochowa), Paweł Pieta i Mariusz Kurowski (AZS UJD Częstochowa), Julia Szmiel i Adrian 

Szeliga (AZS UJD Częstochowa), Aleksandra Kniaź (UMKSN Poznań), Michał Wawrzesta i Karol 

Jabłoński („MIG Gliwice”). 

 

W dniach 1-2.06.2019 roku, w Poznaniu odbyła się 3. Spartakiada Sportowa Młodzieży. W 

spartakiadzie wzięli udział młodzi sportowcy z 12 klubów z całej Polski. W klasyfikacji medalowej 

pierwsze miejsce zajęli sportowcy „Spartana” Lublin, zdobywając, aż 27 medali złotych oraz 9 

srebrnych i 5 brązowych. 

 

2020 

 

7 marca 2020 roku, w Sali Konferencyjnej Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 

w Warszawie odbył się 12. Plebiscyt na 10. Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski za 2019 

rok. Tytuł Najlepszego Sportowca 12.Plebiscytu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących przypadł 

tenisistce stołowej Julii Szmiel. Zdobywczyni trzech złotych medali na Mistrzostwach Polski w 

Częstochowie, brązowego drużynowego na Mistrzostwach Europy w Bułgarii. Drugie miejsce zajął 

kolarz Paweł Arciszewski. Na trzecim miejscu znalazł się tenisista stołowy Karol Jabłoński. 

Najlepszej dziesiątce sportowców statuetki wręczył Prezes PZSN Wojciech Stempurski. Przyznano 

nagrody w 13 kategoriach: 

1.Największy pechowiec – Daniela Maińska (siatkówka kobiet); 2. Super Champion – Rafał Nowak 

(lekkoatletyka); 3. Młodzieżowy Sukces Roku – Julia Dragan (pływanie); 4. Nadzieja olimpijska – 

Julia Chmielewska (pływanie) i Julia Dragan (pływanie); 5. Najlepszy Klub Roku młodzieży – 

Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej IG-Warszawa; 6. Najlepszy Klub Roku seniorów – 
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Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt” Wrocław; 7. Działacz Klubu Roku – Tomasz 

Gumiński; 8. Specjalna nagroda indywidualna – Mateusz Łapaj (szachy, znakomity wynik, srebrny 

medal, pierwszy medal dla Polski w historii Zimowych Igrzysk Głuchych). 9. Impreza Roku – 

5.Mistrzostwa Świata Głuchych w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn (Lublin, 27.06.-06.07.2019 r.); 10. 

Nagroda specjalna drużynowa: srebrny medal – piłka nożna halowa kobiet 4.Mistrzostwa Świata 

Głuchych w Halowej Piłce Nożnej Kobiet, Winterthur (Szwajcaria, 09-16.11.2019 r.) oraz brązowy 

medal – drużyna żeńska – tenis stołowy kobiet 14.Mistrzostwa Europy Głuchych w Tenisie Stołowym 

Kobiet (Albena, Bułgaria, 11-18.04.2019 r.); 11. Drużyna Roku – brązowy medal - drużyna żeńska - 

Szachy Kobiet XIX. Zimowe Igrzyska Głuchych (Valtellina--Valchiavenna, 12-21.12.2019 r.); 12. 

Specjalna nagroda trenera – Aleksander Opaczewski (piłka nożna kobiet), i Wiesław Pięta (tenis 

stołowy); 13. Trener Roku – Marek Jabczyk (pływanie) i Jacek Bielczyk (szachy). 

 

Rok 2020, był podporządkowany głównie obostrzeniom sanitarnym, które miały na celu 

ograniczenie pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie. Nie mniej, w trzecim kwartale 

2020 roku, odbyło się kilka imprez krajowych. 

 

W dniach 28-30. 08.2020 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Bowlingu Par i 

Trójek Kobiet i Mężczyzn w Gdańsku w kręgielni MK „Bowling” w Centrum Handlowym Manhattan. 

W mistrzostwach wzięło udział 47 sportowców z 9 klubów. W trójkach kobiet pierwsze miejsce 

zajęły reprezentantki klubu „TON” Poznań w składzie J. Hoffa, K. Hoffa, H. Rostkowska. W trójkach 

męskich pierwsze miejsce przypadło zawodnikom „Pomorza” Gdańsk w składzie: P. Szymczak, P. 

Gnyska, A. Lubiejewski. W dwójkach męskich, sukces z 2019 roku powtórzyli T. Zarek i D. 

Dłużniewski. Wśród pań najlepsze były zawodniczki „Spartana”: A. Palacz i A. Perkowska. Rekord 

torów uzyskali Honorata Rostowska („TON” Poznań) wynik z jednej gry 216 pkt., Grzegorz Szczęsny 

(„Wars” Warszawa) wynik z jednej gry 269 pkt.  

 

W październiku, odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Bowlingu (Poznań, 

16-18.10.2020 r.). Do zawodów przystąpiło 9 drużyn męskich i 9 żeńskich. Drużynowym Mistrzem 

Polski mężczyzn został klub „Pomorze” Gdańsk (B. Pretorius, A. Lubiejewski, P. Gnyska, D. Konkol, 

P. Szymczak), a w kategorii kobiet tytuł Drużynowego Mistrza Polski wywalczyły zawodniczki 

„Spartana” Lublin (E. Kochaniec, A. Palacz,. A. Perkowska).  

 

28 listopada 2020 roku w kręgielni „Stadion&Tokyo” Bowling w Gdańsku-Łęgowie o tytuł 

Indywidualnego Mistrza Polski Niesłyszących rywalizowało 16 kobiet i 30 mężczyzn z 10 klubów z 

całej Polski. W kategorii kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła ubiegłoroczna brązowa 

medalistka Aleksandra Palacz zawodniczka „Spartana” Lublin. Wśród mężczyzn złoto przypadło 

Dariuszowi Dłuźniewskiemu. 

  

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Curlingu odbyły się w Łodzi (20-22.11.2020 r.). W turnieju 

wzięło udział 5 klubów sportowych niesłyszących. W sumie w zawodach rywalizowały cztery drużyny 

kobiece (14 pań) i sześć drużyn męskich (26 panów). Wśród kobiet zwyciężyła drużyna „Warsu” 

Warszawa (M. Droździel, D. Rudkiewicz, E. Wojtowicz-Fijołek), wśród mężczyzn – „Wars” I 

Warszawa a (P. Zalewski, N. Kinov, T. Gumiński, G. Szczęsny). 

  

W dniach 21-23.08.2020 r. w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w 

Streetballu Kobiet i Mężczyzn. Streetball jest nową dyscypliną olimpijską. W dwudniowym turnieju 

wzięło udział łącznie jedenaście drużyn: pięć żeńskich oraz sześć męskich. W rywalizacji kobiet 

bezkonkurencyjne były zawodniczki Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Świt” 

Wrocław, które nie przegrały żadnego meczu, podobnie jak zespół gospodarzy „Mig” Gliwice. 
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Najlepszym zawodnikiem całego turnieju był koszykarz „Migu” Maciej Gawryś, najlepszą 

zawodniczką Agata Krygowska ze „Świtu” Wrocław. 

 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Kobiet odbyły się we Wrocławiu (25-

27.09.2020 r.). Pierwsze miejsce zajął zespół „Świtu” Wrocław. Nagrody indywidualne: MVP – Agata 

Krygowska („Świt” Wrocław), królowa strzelców - Marta Figiel („Mazowsze” Warszawa), rzut za 3 

punkty – Agata Krygowska („Świt” Wrocław), najlepsza rozgrywająca – Sara Twardowska 

(„Mazowsze” Warszawa), najlepsza rzucająca obrończyni – Anna Kuźniewska („Świt” Wrocław), 

najlepsza niska skrzydłowa – Matylda Dobejko („Świt” Wrocław), najlepsza niska skrzydłowa – Marta 

Figiel („Mazowsze” Warszawa), najlepsza środkowa – Dominika Szczygieł (ŁKSG Łódź), najmłodsza 

zawodniczka – Aleksandra Majewska - 13 lat (ŁKSG Łódź). 

 

W Ogólnopolskim Turnieju Pucharu Polski w Koszykówce Kobiet (Pabianice, 02.04.10.2020 

r.), zdobywczyniami Pucharu Polski zostały również zawodniczki „Świtu” Wrocław. Najlepsza 

pierwsza piątka: Sara Twardowska, Matylda Dobiejko, Anna Kuźniewska, Dominika Bigaj, Dominika 

Szczygieł. 

 

Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Mężczyzn do lat 23 rozegrany w Wiśle w dniach 23-

25.10.2020 r., wygrała drużyna „Świtu” Wrocław.  

 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn zostały rozegrane na dwóch 

łódzkich obiektach sportowych – w hali MOSiR przy ulicy Skorupki 21 oraz w hali MOSiR przy ulicy 

Karpackiej 61. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna klubu „Mig” 

Gliwice. Najlepsza piątka: rozgrywający – Mateusz Czupryn (ŁKSG Łódź),środkowy – Przemysław 

Dolny („Mig” Gliwice), rzucający obrońca – Marek Galik („Świt” Wrocław), silny skrzydłowy – Jakub 

Wudarczyk (ŁKSG Łódź), niski skrzydłowy – Jakub Wania („Mig” Gliwice) 

 

W Wieliczce odbył się Ogólnopolski Turniej Oldbojów w Koszykówce (27-29.11.2020 r.), w 

którym wzięło udział 6 drużyn z całego kraju. Mistrzem Oldbojów na rok 2020 zostali koszykarze 

ŁKSG Łódź, którzy w całym turnieju nie przegrali żadnego meczu. Najlepsza Piątka: rozgrywający – 

Michał Tylki (ŁKSG Łódź), środkowy – Adam Szczepski (ŁKSG Łódź); rzucający obrońca – Łukasz 

Markowicz („Reyman” Kraków), silny skrzydłowy – Dariusz Obrocki („Reyman” Kraków), niski 

skrzydłowy – Marcin Piska („Radomig” Radom). 

  

Najlepszymi zawodniczkami i zawodnikami Mistrzostw Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce 

Juniorów do lat 16 i do lat 19 i Seniorów (Lublin, 11-13.09.2020 r.), zostali m i.: Martyna 

Boguszewicz („Korona” Szczecin), Alicja Biedna („Świt” Wrocław), Paulina Golińska („Spartan” 

Lublin), Sara Plewczyńska (UMKSN Poznań), Anna Wojciechowska (UMKSN Poznań), Patrycja Krumin 

(„Świt” Wrocław), Małgorzata Mejka („Spartan” Lublin), Sofia Verkhohliad („Świt” Wrocław), Marta 

Maciejewska („Korona” Szczecin), Agnieszka Soroka („Olimp” Wejherowo), Ewa Jacyna („Świt” 

Wrocław), Krzysztof Pietrzykowski („Świt” Wrocław), Daniel Kowalik („Korona” Szczecin), 

Bartłomiej Janda („Korona” Szczecin), Kamil Kowalewski („Olimpijczyk” Olecko), Oskar 

Gołębiowski („Spartan” Lublin), Damian Anders (IG Warszawa), Kamil Kowalewski („Olimpijczyk” 

Olecko), Michał Kulpa („Spartan” Lublin), Michał Wojciechowski („Bagry” Kraków), Damian Kasperuk 

(„Olimpijczyk” Olecko), Bartłomiej Janda („Korona” Szczecin), Mateusz Morawski („Mazowsze” 

Warszawa), Tomasz Rozumczyk („Spartan” Lublin), Bartosz Brzezicki („Korona” Szczecin), Karol 

Dąbrowski („Spartan” Lublin). 
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Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Narciarstwie Alpejskim zostały rozegrane w Białce 

Tatrzańskiej (18-20.12.2020 r.), Do Białki Tatrzańskiej zawitali narciarze z 9 klubów (14 kobiet, 31 

mężczyzn). Wśród mężczyzn tytuł mistrzowski wywalczył Bruno Łukaszyk („Korona” Szczecin), 

wśród kobiet najlepszą zawodniczką została Aleksandra Andrejko („Bagry” Kraków). W kategorii 

Oldoboje zwyciężyła Irena Babiarz („Res-Gest” Rzeszów) oraz Marek Ściborski („Reyman” Kraków) 

i Wacław Babiarz („Res-Gest” Rzeszów). W kategorii junior zwycięzcą został Klemens Kułach 

(„Bagry” Kraków). 

  

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 11-Osobowej Mężczyzn odbyły się w 

Szczecinie (21-23.08.2020 r.). Koronę mistrzowską wywalczył zespół „Spartana” Lublin. Królem 

strzelców został Jakub Ferdynus („Świt” Wrocław), najlepszym bramkarzem – Paweł Świgost 

(„Mazowsze”), a najlepszym piłkarzem został Jan Paczyński z klubu „Spartan” Lublin. Puchar FAIR 

PLAY powędrował do drużyny „Korona” Szczecin. 

 

Młodzi piłkarze „Mazowsza” Warszawa zostali Mistrzami Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 

7-Osobowej Mężczyzn do lat 23 (Warszawa, 23-25.10.2020 r.). W Mistrzostwach Polskich 

zorganizowanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących zmierzyło się 6 drużyn: „Bagry” Kraków, 

ŁKSG Łódź, „Mig-Piast” Gliwice, „Spartan” Lublin, „Świt” Wrocław oraz „Mazowsze” Warszawa. 

 

Futsaliści „Świtu” Wrocław po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Polski podczas 

Ogólnopolskiego Turnieju Pucharu Polski w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn. Zawody zostały w 

Gliwicach w dniach 06-08.11.2020 r. W zawodach wzięło udział 9 drużyn: „Korona” Szczecin, 

„Spartan” Lublin, ŁKSG Łódź, „Bagry” Kraków, „Res-Gest” Rzeszów, „TON” Poznań, „Świt” 

Wrocław, „Mig-Piast” Gliwice I i II. Najlepsza piątka Pucharu Polski: Adam Żurek („Świt„Wrocław), 

Krzysztof Łuczywek („Świt” Wrocław), Mateusz Demianiuk (ŁKSG Łódź), Karol Ryngwelski („Korona” 

Szczecin), Damian Kruk („Mig-Piast” Gliwice). 

 

Finał Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn – Grupa A, Szczecin, 

27-29.11.2020 r. wyłonił mistrza Polski, którym została drużyna „Świtu” Wrocław. Do najlepszej 

piątki Mistrzostw wybrano: Jakuba Guz („Spartan” Lublin), Bartłomieja Jandę („Korona” Szczecin), 

Roberta Sałapatek („Korona” Szczecin), Mateusza Boruckiego („Korona” Szczecin), Jana 

Paczyńskiego („Spartan” Lublin). 

 

Fustalistki Mazowsza Warszawa zdobyły tytuł mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski 

Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Kobiet w Szczecinie (04-06.12.2020 r.). Do najlepszej piątki 

Mistrzostw wybrano: Justynę Siwek („Korona” Szczecin), Kingę Urbaniec („Mig-Piast” Gliwice), Ewę 

Liścioch („Korona” Szczecin), Paulinę Suchorowską („Mazowsze” Warszawa), Karolinę Wojtkiewicz 

(„Mig-Piast” Gliwice). 

 

Do Lublina przyjechało siedem drużyn: ŁKSG Łódź, „Mazowsze” Warszawa, „Bagry” Kraków, 

„Olimp” Wejherowo, „Mig-Piast” Gliwice, „Odra” Racibórz, „Świt” Wrocław, aby wziąć udział w 

Mistrzostwach  Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn do lat 23 (04-06.12.2020 r.). 

Zwycięzcą turnieju została drużyna ŁKSG Łódź. Najlepsza piątka: Patryk Mareczko (ŁKSG Łódź), 

Kamil Michałek („Bagry” Kraków), Mateusz Krajewski („Mazowsze” Warszawa), Bartłomiej Wdowiak 

(ŁKSG Łódź), Jan Paczyński („Spartan” Lublin). Najlepszy zawodnik (MVP): Paweł Szewczyk (ŁKSG 

Łódź), najlepszy bramkarz: Patryk Pałkowski („Olimp” Wejherowo), król strzelców: Paweł Szewczyk 

(ŁKSG Łódź) – 16 bramek, najmłodszy zawodnik: Paweł Gaszka („Odra” Racibórz), Fair Play Trener: 

Marcin Szymański („Mazowsze” Warszawa).  
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Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów, Poznań, 18-

20.12.2020 r. gościł zawodników z 6 klubów: „TON” Poznań, „TON” II Poznań, „Świt” Wrocław, 

„Mig-Piast” Gliwice, „Mazowsze” Warszawa i „Reyman” Kraków. Mistrzem Polski z kompletem 12 

punktów, został „Świt” Wrocław. Drugie miejsce zajął „Mig-Piast” Gliwice, podium uzupełnił 

„Reyman” Kraków. Najlepszy Piątka: Paweł Piórecki („Mig-Piast” Gliwice), Jakub Kurpisz 

(„Mazowsze” Warszawa), Eugeniusz Morawski („Mazowsze” Warszawa), Arkadiusz Kozyra („Mig-

Piast” Gliwice), Dariusz Antoniak („Świt” Wrocław). Nagrody indywidualne: najlepszy Zawodnik 

(MVP): Paweł Domurat („Świt” Wrocław), najlepszy bramkarz: Paweł Świgost („Mazowsze” 

Warszawa), król strzelców: Marek Kwiatkowski („Świt” Wrocław) - 6 bramek, najstarszy zawodnik: 

Edward Sobczyk („Świt” Wrocław) - 64 lata. 

 

Na lubelskim basenie „Aqua” Lublin przy Alejach Zygmuntowskich 4 odbyły się Mistrzostwa 

Polski Juniorów (do lat 14) i Seniorów w Pływaniu. W zawodach wzięło udział 47 sportowców. W 

grupie pływaczek do lat 14 najlepsza była zawodniczka WKSNM IG Warszawa Klaudia Jarzewicz, 

wygrała w 4 konkurencjach. Wśród chłopców bezkonkurencyjny był zawodnik „Spartana” Lublin 

Rafał Wójcik – 8 złotych medali. Wśród seniorów po 5 medali w indywidualnych startach zdobyli: 

Julia Dragan („Spartan” Lublin), Konrad Powroźnik („Świt” Wrocław). 4 złote medale „wypływała” 

zawodniczka WKSMN IG Warszawa, Julia Chmielewska. Dobrą formę zaprezentował lublinianin Igor 

Stempurski – 2 złote krążki. Klasyfikację medalową wygrała ekipa „Spartana” Lublin. Gospodarze 

zdobyli 64 medale. 

 

 W Sulejowie zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Plażowej (28-

30.08.2020 r.). 1. miejsce zajęli J. Patoła/G. Łuszczewski („Mazowsze” Warszawa) oraz – P. 

Łuszczyńska / D. Dubrawska („”Świt Wrocław). 

 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn odbyły się we Wrocławiu w dniach 

11-13.09.2020 r. Mistrzem Polski został klub „Mazowsze” Warszawa. Najlepszym zawodnikiem został 

wybrany Arkadiusz Kasprzyk („Mazowsze” Warszawa), najlepszy rozgrywający Oleksandr 

Biloblotskyi („Mazowsze” Warszawa), najlepszy zagrywający: Jacek Patoła („Mazowsze” 

Warszawa), najlepszy atakujący Grzegorz Łuszczewski („Mazowsze” Warszawa), najlepszy środkowy 

Tomasz Morawski („Mazowsze” Warszawa), najlepszy przyjmujący Damian Cholewo („Świt” 

Wrocław), najlepszy blokujący Tomasz Miśkiewicz (ŁKSG Łódź), najlepszy libero: Karol Wanot 

(„Mazowsze” Warszawa), najmłodszy zawodnik: Nikolas Chardykow - 15 lat („Świt” Wrocław). 

 

Mistrzyniami Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet (Wrocław, 18-20.09.2020 r.) zostały 

siatkarki „Świtu” Wrocław. Najlepsza zawodniczka Pamela Łuszczyńska („Świt” Wrocław), najlepsza 

rozgrywająca Katarzyna Góźdź („Świt” Wrocław), najlepsza zagrywająca: Anna Krzak („Mig” 

Gliwice), najlepsza atakująca Daria Dubrawska („Świt” Wrocław), najlepsza środkowa Daniela 

Maińska („Świt” Wrocław), najlepsza przyjmująca: Agnieszka Szczepska (ŁKSG Łódź), najlepsza 

blokująca Barbara Kołtun („Mig” Gliwice), najlepsza libero Anna Kniaź („Świt” Wrocław), 

najmłodsza zawodniczka: Wiktora Muszczek - 15 lat („Świt” Wrocław). 

 

Puchar Polski, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Pucharu Polski Niesłyszących w Siatkówce 

Mężczyzn (Gliwice, 02-04.10.2020 r.), wywalczyła drużyna „Mazowsza” Warszawa. Najlepszy 

zagrywający: Dawid Puszczyński („Mazowsze” Warszawa), najlepszy libero: Karol Wanot 

(„Mazowsze” Warszawa), najlepszy atakujący: Rafał Pietrzykowski („Korona” Szczecin), najlepszy 

rozgrywający: Oleksandr Biloblotskyi („Mazowsze” Warszawa), najlepszy przyjmujący: Grzegorz 

Łuszczewski („Mazowsze” Warszawa), najlepszy blokujący: Tomasz Miśkiewicz (ŁKSG Łódź), MVP: 

Arkadiusz Kasprzyk („Mazowsze” Warszawa). 
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Siatkarze Odry Racibórz po raz trzeci z rzędu zdobyli Mistrzostwo Polski Oldbojów. Zawody 

rozegrano w Gdańsku. Uczestniczyło w nich 80 zawodników z 6 klubów. Statuetki dla najlepszych 

siatkarzy otrzymali: najstarszy Zawodnik Turnieju – Jan Mróz („Radomig” Radom), najlepszy 

zawodnik (MVP) – Radosław Szyszka („Odra” Racibórz), najlepszy atakujący - Thomas Mundok 

(„Odra” Racibórz), najlepszy środkowy - Krzysztof Opęchowski („Pomorze” Gdańsk), najlepszy 

blokujący – Olgierd Koczorowski („Korona” Szczecin), najlepszy przyjmujący – Kamil Skurzyński 

(„Radomig” Radom), najlepszy zagrywający – Paweł Nikodon („Odra” Racibórz), najlepszy libero – 

Jakub Schmidt („Pomorze” Gdańsk), najlepszy rozgrywający – Robert Sadłowski („Radomig” 

Radom). 

 

We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn do lat 23 

(11-13.12.2020 r.). Tytuł mistrzów Polski wywalczyli sportowcy „Spartana” Lublin. Najlepszy 

zawodnik Sebastian Krasa („Spartan” Lublin), najlepszy rozgrywający: Krzysztof Łuczywek („Świt” 

Wrocław), najlepszy zagrywający: Dawid Babiarz („Spartan” Lublin), najlepszy atakujący: Antoni 

Nowicki („Spartan” Lublin), najlepszy środkowy: Daniel Łakus („Świt” Wrocław), najlepszy 

przyjmujący: Damian Cholewo („Świt” Wrocław), najlepszy blokujący: Mariusz Belniak („Spartan” 

Lublin), najlepszy libero: Nikolas Chardykow („Świt” Wrocław), najmłodszy zawodnik: Dawid 

Kempczyński - 12 lat („Świt” II Wrocław). 

 

Gospodynie Ogólnopolskiego Turniej Niesłyszących w Siatkówce Kobiet do lat 23 (Wrocław, 

11-13.12.2020 r.), wywalczyły tytuł Mistrza Polski. Najlepsza zawodniczka: Karolina Przybył („Świt” 

Wrocław), najlepsza rozgrywająca: Katarzyna Góźdź („Świt” Wrocław), najlepsza zagrywająca: 

Patrycja Krumin („Świt” Wrocław), najlepsza atakująca: Daria Dubrawska („Świt” Wrocław), 

najlepsza środkowa: Dominika Bigaj („Świt” Wrocław), najlepsza przyjmująca: Pamela Łuszczyńska 

(„Świt” Wrocław), najlepsza blokująca: Natalia Gołąb („Świt” Wrocław), najlepsza libero: Kniaź 

Anna („Świt” Wrocław), najmłodsza zawodniczka: Zając Julia - 10 lat („Świt” II Wrocław). 

  

Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących i Głuchoniewidomych w Szachach Kobiet i 

Mężczyzn, rozegrane zostały w Boszkowie w dniach 09-13.09.2020 r. Medale MPN zdobyły: złoto- 

Zuzanna Łukasik („Arkadia” Otwock), srebro – Malwina Szewczyk („Arkadia” Otwock), brąz – Izabela 

Towarnicka (Pomorze Gdańsk). W kategorii mężczyzn złoto wywalczył - Szymon Kasperczyk (Śląski 

Rybnik), srebro –Marcin Chojnowski (Arkadia Otwock), brąz – Aleksander Choroszej (Arkadia 

Otwock). 

 

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, 

(Łuków, 02-04.10.2020 r.) pierwsze miejsca zajęli w szachach szybkich Malwina Szewczyk (Arkadia 

Otwock) oraz Aleksandr Choroszej („Arkadia” Otwock), a w szachach błyskawicznych ponownie 

Malwina Szewczyk („Arkadia” Otwock) oraz Maciej Szalko („Arkadia” Otwock). W zawodach wzięli 

udział szachiści reprezentujący 10 klubów, w sumie 46 osób (12 kobiet i 34 mężczyzn). 

 

W I Memoriale im. Ludwika Kamińskiego w Szachach (Lublin, 11-13.12.2020 r.) wzięło udział 

30 sportowców reprezentujących 10 klubów z całej Polski. Wyniki końcowe przedstawiały się 

następująco: 1. Mieczysław Czech („Wars” Warszawa) 9,5 pkt.; 2. Aleksander Kubin („Śląsk” Rybnik) 

9,0 pkt.; 3. Wojciech Czajka („Spartan” Lublin) 9,0 pkt.; 4. Mariusz Ćwiek („Radomig” Radom) 8,5 

pkt.; 5. Szymon Kasperczyk („Śląsk” Rybnik) 8,5 pkt. 

 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych odbyły się w Warszawie w dniach 

10-12.07.2020 r. Mistrzami Polski Niesłyszących na 2020 rok zostali: Natalia Nowaczyk „Arkadia” 
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Otwock – warcaby klasyczne, Szymon Kasperczyk „Śląsk” Rybnik – warcaby klasyczne, Maciej Koch 

„Spartan” Lublin – warcaby błyskawiczne, Bożena Krzyszkowiak „Hetman” Łuków – warcaby 

błyskawiczne. 

  

W Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Żeglarstwie (Puck, 04-06.09.2020 r.) wzięło udział, 

aż 19 załóg. Regaty zostały rozegrane na łodziach żaglowych typu PUCK zgodnie z obowiązującymi 

przepisami klasowymi, przepisami ISAF/IFDS 20217-2020 oraz z instrukcją żeglugi. Wyniki 

Mistrzostw: 1. „Korona” Szczecin (sternik-Marcin Bodnar, załoga-Anita Bodnar, Marcin Łuczywek) 

9.0; 2. „Wars” Warszawa (sternik-Tomasz Gumiński, załoga-Małgorzata Międlar, Paweł Cygler) 13.0; 

3. „Hetman” Łuków (sternik-Ireneusz Kwiczak, załoga-Tomasz Kubiszewski, Piotr Kasprzak) 15.0. 

 

 

6.4. PLANY ROZWOJU INFRASTRUKTURY PZSN I KLUBÓW  

 

Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz kluby dla niesłyszących nie posiadają własnej 

infrastruktury. Biura, hale sportowe, boiska piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, kręgielnie są 

wynajmowane i opłacane ze środków pozyskiwanych z budżetu państwa, z dotacji Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz z budżetu miast i gmin. Niewystarczający dostęp do infrastruktury sportowej 

powoduje mniejszy, niż byłoby to możliwe, postęp sportowy zawodników zrzeszonych w Polskim 

Związku Sportu Niesłyszących. Wymagany jest większy dostęp klubów do infrastruktury sportowej 

w miejscowościach w których funkcjonują kluby sportowe dla niesłyszących i wszędzie tam, gdzie 

nie ma klubów, a jest zapotrzebowanie na uprawianie aktywności fizycznej przez osoby niesłyszące. 

Szczególnie ważne jest zapewnienie dodatkowego dostępu do infrastruktury sportowej dla 

niesłyszących reprezentantów Polski przygotowujących się do imprez sportowych rangi 

międzynarodowej, a w szczególności do igrzysk głuchych. 

 

 

6.5. SPORT POWSZECHNY i SPORT WYCZYNOWY 

 

Do 2021 roku szkolenie w sekcjach sportowych, imprezy sportowe np. spartakiady, 

mistrzostwa Polski, Puchar Polski, obozy sportowe, imprezy popularyzujące sport wśród dzieci i 

młodzieży niesłyszącej były realizowane w ramach tzw. sportu powszechnego. Od 2021 roku, we 

wszystkich dyscyplinach sportowych, mistrzostwa Polski i Puchar Polski oraz działalność kadr 

narodowych realizowane są w ramach sportu wyczynowego. Sport wyczynowy objęty jest 

Programem Igrzysk Głuchych, który ma na celu przygotowanie kadr narodowych do imprez 

międzynarodowych, a w szczególności do Igrzysk Głuchych. Zawodnicy reprezentacji Polski są objęci 

specjalistyczna opieką medyczną. Poza tym, najlepsi reprezentanci Polski mają zapewnione 

stypendia olimpijskie w ramach przygotowań do igrzysk oraz stypendia za wysokie wyniki uzyskane 

podczas międzynarodowych imprez sportowych. 

 

 

6.6. LICENCJE ZAWODNICZE  

 

Licencje zawodnicze dają możliwość uczestniczenia sportowcom niesłyszącym w 

mistrzostwach Polski i Pucharze Polski. Przyznawane są trzy rodzaje licencji: zawodnicza 

(podstawowa); zawodnicza kadry narodowej; zawodnicza dla sportowców pobierających stypendia 

sportowe. 
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6.7. KADRY NARODOWE PZSN – TRENERZY, PLANY, CELE, SUKCESY 

 

6.7.1. BOWLING 

 

Tomasz Janicki – posiada certyfikaty trenerskie ETBF Level II oraz USBC Bronze. Członek 

reprezentacji Polski bowlingu. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Trener wielu medalistów 

mistrzostw Polski wśród zawodników słyszących. Trener reprezentacji Polski w bowlingu 

niesłyszących. Największy sukces odnieśli niesłyszący reprezentanci Polski podczas Mistrzostw 

Europy w Monachium w 2018 roku – awans do finału Masters. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Kryteriami selekcji do kadry narodowej bowlingu PZSN są wyniki uzyskane na imprezach 

Międzynarodowych (25%), wyniki uzyskane przez zawodników w imprezach rangi mistrzowskiej 

(30%), wyniki uzyskane w turniejach lokalnych: ligi domowe, ligi regionalne (15%), starty 

zawodników w imprezach bowlingowych w sekcji zawodników słyszących PZKSBS (5%) oraz 

konsultacje kadry - wyniki uzyskane podczas testów na konsultacjach kadry narodowej (25%). Plany 

szkoleniowe przewidują rozpoczęcie konsultacji oraz zgrupowań co najmniej 1 rok przed docelową 

imprezą sportową. W tym czasie, wymagana jest organizacja co najmniej 6 (3-4 dniowych) 

konsultacji i zgrupowań. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodniczych niezbędne jest uczestnictwo 

zawodniczek i zawodników w imprezach rangi mistrzostw Polski niesłyszących: par, trójek oraz 

mistrzostw drużynowych. PZSN powinien zapewniać środki finansowe, które umożliwiły by 

sportowcom niesłyszącym uczestnictwo w zawodach z dla osób słyszących, a także możliwość 

odbywania regularnych 3-5 godzinnych treningów. Szeroka kadra powinna liczyć około 20 osób. 

Trzon kadry powinno tworzyć 8-14 zawodniczek i zawodników. Członkowie reprezentacji Polski 

powinni mieć możliwość regularnego trenowania w klubach dla sportowców słyszących. 

 

Analiza SWOT kadry bowlingu PZSN: 

➢ mocne strony – dobra atmosfera w drużynie, zawodnicy mają coraz lepszą technikę 

rzutu. 

➢ słabe strony – kadrę kobiet tworzą nowe, niedoświadczone zawodniczki. Zawodnicy mało 

czasu poświęcają na treningi indywidualne, co spowodowane jest pracą zawodową oraz 

brakiem dostępu do profesjonalnych kręgielni. Zbyt rzadki kontakt zawodników z 

trenerami. 

➢ możliwości – konieczne jest zorganizowanie regularnych dodatkowych treningów na 

kręgielniach. Trenerzy klubowi powinni więcej czasu poświęcić na pozyskiwanie nowych, 

utalentowanych zawodników. Częściej muszą odbywać się zgrupowania kadry. 

Szczególnie ważna jest praca z reprezentacją kobiet, która przy zwiększonym 

zaangażowaniu w kształcenie zawodniczek oraz treningi, ma szansę nawiązać wyrównaną 

walkę z reprezentacjami innych krajów. 

➢ zagrożenia – w Polsce jest bardzo mało profesjonalnych obiektów z dobrą maszyną 

smarującą, które potrafią zapewnić warunki podobne do międzynarodowych. Poza tym 

jest również mało trenerów lokalnych z którymi zawodnicy mogliby współpracować poza 

zgrupowaniami kadry. 
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6.7.2. CURLING 

 

dr Damian Herman – instruktor curlingu (najwyższa klasa trenerska w Polsce). Ukończył 

specjalistyczne kursy Światowej Federacji Curlingu: WCF Level I, oraz II. Instructor Technical 

Course, Advanced Coaching Course. Trener koordynator w Śląskiej Federacji Curlingu i Akademickim 

Centrum Szkolenia Sportowego AZS AWF Katowice. Trener kadry narodowej kobiet w 2014 i w 2016 

roku. Trener kadry narodowej drużyn juniorskich w latach 2014 – 2018. Trener kadry narodowej 

podczas Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie (2020). Trener reprezentacji 

niesłyszących w curlingu PZSN od 2020 roku.  

 

Marta Szeliga-Frynia – ukończyła kurs trenerski World Curling Academy Technical Coach 

Level I. Zawodniczka i kapitan reprezentacji Polski (słyszących) w curlingu. Zdobywczyni srebrnego 

medalu w Pucharze Świata Par Mieszanych World Curling Tour w 2019 i 2020 roku. Męska 

reprezentacja, pod kierunkiem trenerki Marty Szeliga-Frynia, zdobyła 4. miejsce podczas XIX 

Zimowych Igrzyskach Głuchych 2019. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Kryteriami naboru do kadry narodowej curlingu PZSN są: znajomość techniki i taktyki 

curlingu, wysoki poziom zdolności motorycznych, właściwe cechy psycho-fizyczne, wyniki osiągane 

podczas mistrzostw Polski niesłyszących w curlingu, wyniki uzyskane podczas zawodów rangi 

mistrzostw Europy, świata, igrzysk głuchych, wysoka aktywność w rywalizacji z zawodnikami 

słyszącymi. Wymagane jest, aby aktywny udział w konsultacjach i zgrupowaniach brała udział jedna 

drużyna męska i jedna żeńska. W sumie obie reprezentacje powinny liczyć około 30 zawodniczek i 

zawodników. Spośród szerokiej kadry narodowej około 12-16 zawodniczek i zawodników powinno 

tworzyć wyselekcjonowaną grupę, która będzie brała udział w mistrzostwach Europy, mistrzostwach 

świata i zimowych igrzyskach głuchych. W ciągu roku wymagana jest organizacja 5-6 konsultacji i 

zgrupowań, dwóch dodatkowych konsultacji przeznaczonych na badania poziomu zdolności psycho-

fizycznych, w tym propriocepcji oraz udział w minimum dwóch imprezach międzynarodowych. 

 

Analiza SWOT kadry curlingu PZSN: 

➢ mocne strony – zawodnicy posiadają zapał i motywacje do treningu. Cześć drużyny 

posiada doświadczenie startowe w międzynarodowych imprezach sportowych, 

➢ słabe strony – niewystarczająco wysoki poziom techniczny zawodników. Zbyt mała liczba 

zgrupowań i dofinansowania szkolenia, 

➢ możliwości – zwiększenie finansowania może przełożyć się na większą liczbę zgrupowań 

i konsultacji kadry oraz wyjazdów na krajowe i międzynarodowe turnieje sportowe, 

➢ zagrożenia – niewystarczający poziom finasowania, może spowodować brak 

zainteresowania uczestnictwem w udziale w zgrupowaniach kadry narodowej oraz 

podnoszeniem kwalifikacji sportowych. 

 

 

6.7.3. JUDO 

 

Krzysztof Wiłkomirski - trener judo klasy mistrzowskiej (5 DAN). Od 2015 roku trener i 

prezes sekcji Judo w Legii Warszawa. Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich: Ateny 2004 oraz 

Pekin 2008. Sukcesy: brązowy medal na mistrzostwach świata (Monachium, 2001) oraz brązowy 

medal mistrzostw Europy (Düsseldorf, 2003), złoty medal mistrzostw świata weteranów (Marakesz, 
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2019), 11-krotny mistrz Polski seniorów. Komentator sportowy. Trener reprezentacji Polski PZSN od 

lipca 2020 r. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Kryteriami naboru do kadry narodowej judo PZSN są: znajomość techniki i taktyki judo, 

wysoki poziom zdolności motorycznych, właściwe cechy psycho-fizyczne, wyniki osiągane podczas 

mistrzostw Polski niesłyszących w judo, wyniki uzyskane podczas zawodów rangi mistrzostw Europy, 

świata, igrzysk głuchych, wysoka aktywność w rywalizacji z zawodnikami słyszącymi. Wymagane 

jest, aby aktywny udział w konsultacjach i zgrupowaniach brało udział około 10-12 zawodniczek i 

zawodników, którzy będą brali udział w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata i igrzyskach 

głuchych. W ciągu roku wymagana jest organizacja 6-7 konsultacji i zgrupowań, dwóch dodatkowych 

konsultacji przeznaczonych na badania poziomu zdolności motorycznych oraz udział w minimum 

jednej imprezie międzynarodowej oraz w dwóch zawodach sportowych zawodników słyszących.  

 

Analiza SWOT kadry judo PZSN: 

➢ mocne strony – doświadczenie, osiągane sukcesy na imprezach międzynarodowych, 

pozytywne, przyjacielskie relacje między zawodnikami; 

➢ słabe strony – mała liczba zawodników, ograniczone możliwości treningowe w klubach, 

problemy z przyjazdem na obozy i konsultacje kadry, brak sparing partnerów; 

➢ możliwości – umożliwienie zawodnikom uczestniczenia w dodatkowych treningach w 

klubach dla słyszących, poszerzenie kadry narodowej judo PZSN poprzez dodatkową 

selekcję w klubach sportowych; 

➢ zagrożenia – brak nowych zawodników, niewielka liczba zgrupowań i konsultacji kadry 

narodowej, zbyt mała liczba zawodów w których uczestniczą zawodnicy.  

 

 

6.7.4. KOLARSTWO 

 

Marcin Makowski – trener klasy drugiej. Od 1999 roku trener kolarstwa w klubach z Lublina. 

Prowadził reprezentację Polski kobiet w kategorii junior, a także grupę zawodową kobiet Peugot 

Start Lublin. Trenowani zawodnicy wywalczyli ponad 60 medali mistrzostw Polski, mistrzostw 

Europy . Trenowane zawodniczki słyszące, dwukrotnie wygrywały Tour dr Pologne. Od 2018 roku 

trener kadry narodowej kolarzy PZSN. Sukcesy zawodników niesłyszących: srebrny medal w 

sztafecie oraz brązowy medal w sprincie podczas mistrzostw Europy MTB (2018), brązowy medal w 

jeździe indywidualnej na czas oraz brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego podczas 

mistrzostw świata na szosie (2019). 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe; 

 

Kadrę narodową tworzy pięciu mężczyzn i jedna kobieta, którzy zostali wyselekcjonowani w 

2019 roku. Dobór do kadry odbywa się na podstawie osiąganych wyników podczas wyścigów 

kolarskich oraz konsultacji i zgrupowań. Do reprezentacji narodowej w kolarstwie będą dołączeni 

zawodnicy, którzy będą brali regularny udział w zawodach sportowych (mistrzostwa Polski ma szosie 

lub MTB) i którzy będą osiągali satysfakcjonujące wyniki sportowe. Kryteriami włączającymi do 

udziału w kolarskich imprezach międzynarodowych będą: licencja kolarska ELITA, zdobycie medalu 

mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzysk głuchych w cyklu czteroletnim, a także zdobycie 

medalu podczas mistrzostw Polski niesłyszących w konkurencjach: jazda indywidualna na czas, 

wyścig ze startu wspólnego, maraton MTB. Zespół szkoleniowy tworzą: trener główny, dwóch 
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asystentów, dwóch fizjoterapeutów oraz dwóch mechaników. Wszyscy członkowie sztabu 

trenerskiego posiadają doświadczenie trenerskie oraz zawodnicze. Niezbędne jest włączenie w tryb 

szkoleniowy konsultacji, podczas których przeprowadzane będą badania wydolnościowe i medyczne 

(w ilości 2 konsultacji/rok). W celu podnoszenia rocznych kwalifikacji sportowych wymagany jest 

udział w 6 konsultacjach i zgrupowaniach (2-10 dniowych), udział w 3-5 zawodach kolarskich. 

Szczególnie ważne jest odbywanie zgrupowań w warunkach terenowych i klimatycznych zbliżonych 

do tych, jakie napotkają zawodnicy podczas startów w mistrzostwach Europy, świata czy też w 

igrzyskach głuchych. Kolarstwo wyczynowe oparte o intensywne treningi i starty w zawodach 

wymaga stałego uzupełniania i wymiany sprzętu: rowerów, podzespołów rowerowych i innych 

materiałów zużywalnych. 

 

Analiza SWOT kadry kolarskiej PZSN: 

➢ mocne strony – bardzo ambitna i zgrana grupa. Dwoje zawodników jest bardzo 

wszechstronnych i bardzo szybko uczą się taktyki kolarskiej, są otwarci na nowości 

techniczne i treningowe. Jeden z zawodników wykazuje bardzo duże możliwości 

sprinterskie. Pozostali zawodnicy prezentują równy solidny poziom i dobrze współpracują 

w grupie. 

➢ słabe strony – brak pewności siebie wynikającej z małego doświadczenia startowego, 

mała ilość startów i rywalizacji międzynarodowej wśród niesłyszących. 

➢ możliwości – upatruje się w nawiązaniu współpracy z psychologiem sportowym znającym 

język migowy, systematycznych badaniach diagnostycznych, zwiększeniem liczby 

startów międzynarodowych. 

➢ zagrożenia – ograniczona liczba dni szkoleniowych, wysoka średnia wieku grupy, 

niewystarczający poziom finansowania drużyny, w tym: brak sprzętu sportowego na 

najwyższym poziomie sportowym. Brak stypendiów dla zawodników z szerokiej kadry 

oraz niski poziom płacy trenerskiej. 

 

 

6.7.5. KOSZYKÓWKA 

 

Reprezentacja kobiet 

 

Karolina Burkiewicz – trener II klasy. W 2010 roku asystent trenera w WKK Wrocław, trener 

drużyny U16 (wicemistrzostwo Polski) oraz U14 (mistrzostwo Polski, 2015). Trener grup 

młodzieżowych w KK Oleśnica. Zadebiutowała jako trener reprezentacji Polski w koszykówce kobiet 

niesłyszących podczas 5. Mistrzostw Świata Niesłyszących w koszykówce w 2019 roku. Wraz z kadrą 

Polski wywalczyła 5 miejsce w mistrzostwach. 

 

Tomasz Romanowski – pracę trenerską rozpoczął w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Łodzi, gdzie stworzył od podstaw sekcję koszykówki kobiet. Współpracę z koszykarską kadrą Polski 

kobiet rozpoczął w 2009 roku, jako trener juniorek na mistrzostwach Europy (2009) i Świata (2010). 

W latach 2010-2015 działalność reprezentacji Polski kobiet niesłyszących została zawieszona. W 

2015 roku, za sprawą Tomasza Romanowskiego, reaktywowano działalność reprezentacji Polski 

koszykarek niesłyszących. 

 

Analiza SWOT kadry narodowej w koszykówce kobiet 

➢ mocne strony – kilka zawodniczek trenuje w klubach dla słyszących w 1 lidze lub 2 lidze 

co przekłada się na podnoszenie doświadczenia boiskowego; 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 61 z 102 
 
 

➢ słabe strony – zbyt mała liczba zawodniczek trenuje w klubach dla słyszących. Większość 

zawodniczek trenuje jedynie w klubach dla niesłyszących, gdzie zbyt wolno nabierają 

doświadczenia meczowego. Brak rezerwowej zawodniczki na pozycji rozgrywającej, zbyt 

wąska liczba zawodniczek na wysokim poziomie; 

➢ Możliwości – rozgrywanie jak największej ilości meczów sparingowych; umożliwienie 

zawodnikom uczestniczenia w dodatkowych treningach w klubach dla słyszących; 

➢ Zagrożenia – małe zainteresowanie podejmowaniem przez dziewczęta niesłyszące 

regularnej aktywności fizycznej oraz uczestniczeniem w sporcie powszechnym, co 

negatywnie wpływa na możliwości selekcji do kadry narodowej kobiet niesłyszących w 

koszykówce. Ewentualna kontuzja rozgrywającej negatywnie wpłynie na osiągnięcie 

planowanego celu. 

 

Reprezentacja mężczyzn 

 

Kamil Wania – w przeszłości trener 3-ligowego zespołu AZS Gliwice oraz asystent trenera w 

2. lidze mężczyzn w klubie AZS Gliwice. Od 2018 roku uczestnik tzw. Szkoły Trenerów PZKosz – w 

trakcie uzyskiwania klasy trenerskiej kategorii A. Od 2013 roku trener zespołu juniorskiego PZSN 

oraz asystent trenera w kadrze seniorskiej PZSN. Następnie pierwszy trener kadry seniorskiej PZSN. 

Największy sukces: piąte miejsce podczas 5. Mistrzostw Świata Głuchych w Lublinie (2019 rok). 

 

Analiza SWOT kadry koszykówki mężczyzn PZSN: 

➢ mocne strony – młody zespół, większość zawodników trenuje w klubach ze słyszącymi, 

wielu utalentowanych zawodników, zespół nastawiony na dobrą obronę i szybką 

koszykówkę w ataku; 

➢ słabe strony – mała ilość zgrupowań i gier kontrolnych przed najważniejszymi zawodami, 

deficyt graczy na pozycjach podkoszowych, brak doświadczenia wielu zawodników na 

imprezach międzynarodowych, bardzo wąska liczba zawodników do selekcji; 

➢ możliwości – współpraca ze specjalistami od przygotowania motorycznego, współpraca 

z wszystkimi ośrodkami niesłyszących, żeby stworzyć wspólny program szkoleniowy, 

współpraca z PZKosz, organizacja turniejów i większa liczba gier kontrolnych; 

➢ zagrożenia – na niektórych kluczowych pozycjach wiekowi zawodnicy, coraz mniejsza 

liczba zespołów uczestniczących w rozgrywkach krajowych oraz młodzieżowych, małe 

zainteresowanie koszykówką wśród niesłyszących, nieregularne treningi zawodników co 

wiąże się z częstymi kontuzjami, mała liczba zgrupowań i meczów kontrolnych może 

spowodować słaby występ na imprezie docelowej rangi międzynarodowej.  

 

Reprezentacja mężczyzn U23 

 

Wojciech Inglot – ur. 1989 r., trener II klasy. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w 

Krakowie. Instruktor sportu w dyscyplinach: pływanie, piłka ręczna, piłka nożna oraz kulturystyka. 

Zawodnik klubu Wisły CanPack Kraków (II i III liga PZKosz) w latach 2011-2015. Zawodnik kadry 

narodowej w koszykówce Głuchych od 2008 roku. Wielokrotny król strzelców i najlepszy zawodnik 

mistrzostw Polski niesłyszących. Stypendysta Ministra Nauki i Edukacji za wybitne osiągnięcia w 

kategorii: nauka i sport. Trener reprezentacji juniorskiej w koszykówce PZSN od 2017 roku. 

Największe sukcesy jako trener: II miejsce podczas Mistrzostw Europy Juniorów (Lublin, 2018), IV 

miejsce podczas Mistrzostw Świata Juniorów (USA, 2019).  
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Analiza SWOT kadry koszykówki mężczyzn U23 PZSN: 

➢ mocne strony – młodzi zawodnicy gwarantujący możliwość podjęcia rywalizacji na 

szczeblu międzynarodowym, którzy z racji swoich wysokich umiejętności techniczno-

taktycznych grają w kadrze seniorów PZSN. Zaplecze kadry juniorskiej tworzą również 

utalentowani chłopcy w wieku 15-16 lat oraz 11-12 lat, którzy przy prawidłowym rozwoju 

będą zawodnikami będącymi w stanie, w przyszłości, wzmocnić kadrę U23. Zespół 

cechuje duże zaangażowanie i wysoka ambicja. 

➢ słabe strony – zbyt mała liczba obiecujących zawodników w szerokiej kadrze, którzy 

grają w klubach PZKosz (I, II i III liga). Wielu zawodników wykazuje braki na tle 

taktycznym oraz koordynacyjnym. Zróżnicowany jest poziom zawodników 

uniemożliwiający realizację bardziej ambitnych założeń treningowych. 

➢ Możliwości – zwiększenie nacisku na podniesienie poziomu szkolenia w klubach 

sportowych dla niesłyszących. Umożliwianie sportowcom niesłyszącym realizacji 

treningów w klubach dla słyszących. Wysoki poziom zaangażowania kierownika sekcji 

Macieja Jacyny, który aktywnie pozyskuje nowych utalentowanych zawodników 

trenujących w klubach celem wzmocnienia kadry niesłyszących. Rosnąca 

rozpoznawalność PZSN w sporcie dzięki rosnącej ilości spotkań kontrolnych, rosnącej 

ilości turniejów, udziału zawodników niesłyszących w ligach słyszących, co w dłuższej 

perspektywie pozytywnie może wpłynąć nie tylko na koszykówkę niesłyszących, ale i 

także na cały sport i wszystkie sekcje niesłyszących pod patronatem Polskiego Związku 

Sportu Niesłyszących. 

➢ Zagrożenia – odpływ bardziej utalentowanych zawodników o wysokich predyspozycjach 

fizycznych do innych sekcji zwłaszcza indywidualnych takich jak lekkoatletyka czy 

pływanie spowodowane większymi możliwościami osiągnięcia sukcesu a co za tym idzie 

wyższymi gratyfikacjami finansowymi. Zbyt niski poziom lekcji wychowania fizycznego 

w ośrodkach szkolno-wychowawczych, co przekłada się na zbyt małą liczbę zawodników, 

którzy mogliby występować w kadrze narodowej koszykówki PZSN. Aspekt ten, wymaga 

dalszych analiz i wyciągnięcia wniosków, gdyż sport jest jednym z kluczowych czynników 

pozytywnie wpływający na rozwój człowieka. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe; 

 

Liczba zawodniczek i zawodników kadr seniorskich męskich i żeńskich oraz U23 mężczyzn 

powoływanych na konsultacje i zgrupowania wynosi 12-16 zawodników. Trenerzy reprezentacji 

Polski seniorek i seniorów oraz U23 mężczyzn kierują się następującymi zasadami selekcji: 

poziomem wyszkolenia umiejętności koszykarskich, możliwościami rozwoju w zakresie motoryki i 

umiejętności taktycznych, stanem zdrowia, wiekiem, charakterem i osobowością zawodników, 

zaangażowaniem w systematyczny trening indywidualny oraz podczas konsultacji i zgrupowań, 

prezentowany poziom sportowy podczas zawodów sportowych, doświadczeniem w rozgrywkach 

międzynarodowych oraz wynikami testów sprawnościowych i wydolnościowych. Ostatecznie, trzon 

każdej z kadr narodowych podczas imprez sportowych, tworzy 12 zawodniczek/zawodników. 

Wymagana jest organizacja 8-10 konsultacji i zgrupowań kadry żeńskiej i męskiej w cyklu rocznym 

oraz uczestnictwo w przynajmniej dwóch imprezach międzynarodowych, w tym w: mistrzostwach 

Europy lub mistrzostwach świata lub igrzyskach głuchych. Podczas konsultacji i zgrupowań sztab 

trenerski będzie dążył do organizacji meczów kontrolnych z zespołami z PLKosz. Przynajmniej dwa 

razy w roku powinny odbywać się konsultacje mające na celu badanie wydolności krążeniowo-

oddechowej oraz poziomu zdolności motorycznych sportowców. Sztab trenerski składa się z trenera 

koordynatora kadr narodowych (mężczyzn, kobiet oraz juniorów) oraz trenera głównego kadry 

kobiet, trenera głównego kadry mężczyzn i trenera głównego kadry juniorów. Każdej reprezentacji 
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towarzyszy opieka fizjoterapeutyczna. Kadra U23 stanowi bezpośrednie zaplecze reprezentacji 

seniorów. Trener reprezentacji U23 jest jednocześnie graczem reprezentacji seniorskiej. 

 

 

6.7.6. LEKKOATLETYKA 

 

Marek Jaros – trener lekkoatletów od 1983 roku, którzy w ciągu 38 lat pracy zdobywali 

medale na mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Świata oraz uniwersjadach 

w różnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Od 15 lat specjalizuje się w przygotowaniu 

zawodników na dystansach 100/200/400/4x100/4x400 metrów. Ostatnio współpracuje z trenerem 

Kadry Narodowej PZLA - 400m mężczyzn Józefem Lisowskim. Od 2014 roku pracuje w PZON będąc 

trenerem i trenerem głównym w konkurencjach lekkoatletycznych. Podopieczni trenera Jarosa 

zdobyli łącznie 7 medali na mistrzostwach Europy i mistrzostwach Świata. Celem na 2021 rok jest 

zdobycie 3 medali na Igrzyskach Głuchych w Brazylii. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Do reprezentacji lekkoatletycznej powoływani są zawodnicy mogący w perspektywie 

następnych lat nawiązać walkę o miejsca finałowe w mistrzostwach Europy, świata, igrzyskach 

głuchych. Szeroka kadra powinna liczyć od 20 do 30 zawodników obu płci. Docelowo, kadrę powinno 

tworzyć około 10-14 najbardziej utytułowanych, zawodniczek i zawodników. Podstawowym 

kryterium powoływania na konsultacje i zgrupowania kadry lekkoatletycznej PZSN są: pozytywne 

wyniki badań lekarskich, spełnianie norm opartych o wyniki startowe, szczególnie o minima 

rywalizacji międzynarodowej, a także udokumentowana praca własna zawodników poza kadrą 

(indywidualna i w macierzystych klubach sportowych). Reprezentanci Polski w lekkiej atletyce 

zobowiązani są do startów w mistrzostwach Polski niesłyszących, spartakiadach (dotyczy 

zawodników do 17 roku życia), i innych zawodach lekkoatletycznych podnoszących ich poziom 

sportowy. Wymagane jest, aby reprezentanci Polski brali udział w około 10 imprezach 

lekkoatletycznych w ciągu roku. W cyklu rocznym planowana jest organizacja około 8 zgrupowań 

10-14 dniowych. Przynajmniej dwa zgrupowania powinny odbywać się w warunkach tożsamych z 

warunkami startowymi w imprezach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy też igrzysk 

głuchych. Sztab trenerski składa się z doświadczonych trenerów: trenera głównego, czterech 

asystentów trenera, obsługi technicznej oraz obsługi medycznej i fizjoterapeutycznej. Głównymi 

celami szkoleniowymi są: udział w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata oraz w igrzyskach 

głuchych. Każdy z zawodników powołanych w danym roku do reprezentacji lekkoatletycznej, 

zobowiązany jest do składania comiesięcznych sprawozdań ze swojej aktywności treningowej. 

Trenerzy reprezentacji Polski regularnie kontaktują się z trenerami w klubach w których trenują 

reprezentanci Polski. Niezbędne jest zacieśnienie współpracy z PZLA w celu „wyławiania” osób z 

ubytkiem słuchu, którzy mogliby wzmocnić kadrę lekkoatletów niesłyszących. 

 

Analiza SWOT reprezentacji lekkiej atletyki 

➢ mocne strony – ambicja, pracowitość, dobra atmosfera w drużynie; 

➢ słabe strony – brak promocji sportu niesłyszących, w tym lekkiej atletyki. Sport 

niesłyszących jest po prostu niewidoczny dla powszechnych odbiorców. Konieczne jest 

rozpropagowanie sportu głuchych poprzez media; 

➢ możliwości – lekkoatletyka daje podstawę przygotowania motorycznego do uprawiania 

wielu dyscyplin sportowych. Należy więc stworzyć system motywujący do uprawiania 

lekkiej atletyki i systematycznego szkolenia w klubach. Zdecydowanie większe nakłady 

finansowe przeznaczyć na kluby oraz stworzyć system nagradzania klubów za osiągnięte 
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wyniki. Należy organizować obozy sportowe ukierunkowane na uprawianie Lekkiej 

atletyki w miejsce obozów rekreacyjnych. Konieczne jest także pozyskiwanie 

zawodników nie tylko z ośrodków szkolno- wychowawczych dla dzieci głuchych, ale 

również ze szkół masowych i klubów sportowych dla słyszących. Należy również 

organizować więcej imprez i zawodów sportowych umożliwiających starty juniorom i 

młodzikom. 

➢ zagrożenia – zbyt mała liczba zgrupowań kadry narodowej, szczególnie tych 

wyjazdowych, zagranicznych dostosowanych  do planów startów międzynarodowych. 

 

 

6.7.7. NARCIARSTWO ALPEJSKIE 

 

Jarosław Smajdor – instruktor Polskiego Związku Narciarskiego od 1997 roku, zawodnik z 1 

klasą sportową w 1986 roku. Działacz i sędzia oraz delegat techniczny w Polskim Związku 

Narciarskim. Instruktor i wykładowca w Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Sędzia 

i trener w Polskim Związku Żeglarstwa, zawodnik posiadający pierwszą klasę sportową w 

windsurfingu oraz w klasie Cadet. Autor "Programu nauczania Narciarstwa Alpejskiego dla osób 

niesłyszących". Trener reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim PZSN od 2007 roku. Za 

działalność w sporcie odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Sukcesy reprezentacji: Igrzyska 

Głuchych 2020 - 4 miejsce w slalomie mężczyzn (Włochy), Igrzyska Głuchych 2015 – 7 miejsce 

(Rosja). 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Nabór do kadry narodowej narciarstwa alpejskiego PZSN odbywa się na podstawie miejsca 

zajętego podczas mistrzostw Polski niesłyszących, predyspozycji fizycznych danego zawodnika oraz 

poprawy umiejętności narciarskich w perspektywie najbliższych lat. Dodatkowymi kryteriami są: 

przynależność do klubu sportowego i udział w regularnej rywalizacji sportowej w ramach sekcji 

narciarskich. Liczba zawodniczek i zawodników powoływanych na zgrupowania wynosi od 5 do 10 

osób. Ostateczny skład reprezentacji na imprezy międzynarodowe rangi mistrzostw Europy, 

mistrzostw świata czy też igrzysk głuchych ustalany jest w oparciu o udział w zawodach rangi 

międzynarodowej poprzedzających daną imprezę sportową. W rocznym cyklu przygotowań powinno 

odbywać się około 15 konsultacji i zgrupowań (4-7 dniowych), z czego około 9 zgrupowań powinno 

mieć miejsce w warunkach umożliwiających trenowanie narciarstwa alpejskiego (Włochy, Austria, 

Niemcy, itp.). Oprócz trenera głównego, sztab szkoleniowy musi składać się z: fizjoterapeuty oraz 

serwisanta. Głównymi celami szkoleniowymi są: udział w mistrzostwach Europy, mistrzostwach 

świata oraz w zimowych igrzyskach głuchych. 

 

Analiza SWOT kadry narciarstwa alpejskiego PZSN: 

➢ mocne strony – ambicja, pracowitość, dobra atmosfera w drużynie, 

➢ słabe strony – braki w wyszkoleniu podstawowym na poziomie wczesnej edukacji 

sportowej, mała ilość treningów w terenach alpejskich, 

➢ możliwości – obecni zawodnicy to młodzież i dzieci, które dają duże perspektywy na 

przyszły sukces, 

➢ zagrożenia – zbyt mała liczba zgrupowań kadry narodowej, szczególnie tych 

wyjazdowych na lodowce, 

 

 

 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 65 z 102 
 
 

6.7.8. PIŁKA NOŻNA 

 

Reprezentacja kobiet (piłka nożna, futsal) 

 

Aleksander Opaczewski – trener pierwszej klasy, nauczyciel wychowania fizycznego z 

wykształceniem pedagogicznym, surdopedagogicznym oraz oligofrenopedagogicznym. Wieloletni 

trener w klubach GLKS Dąbrowa Chełmińska, „Orlik” Gogolinek oraz „Olimpia” Wtelno. Organizator 

klubu sportowego dla niesłyszących „Wisła” Bydgoszcz, z którym zdobył mistrzostwo Polski U16, 

wicemistrzostwo Polski seniorów, brązowy medal mistrzostw Polski U18. Trener reprezentacji Polski 

PZSN od 2011 roku. Twórca największych sukcesów reprezentacji piłki nożnej kobiet: Mistrzostwa 

Świata Kobiet Ankara – 4 miejsce (2012), Igrzyska Głuchych Sofia – 4 miejsce (2013), Mistrzostwa 

Europy Hannower – 3 miejsce (2015), Mistrzostwa Świata Włochy – 4 miejsce (2016), Igrzyska 

Głuchych Samsun- 2 miejsce (2017), Mistrzostwa Europy w Futsalu Tampere - 1 miejsce (2018), 

Mistrzostwa Świata w Futsalu Winterthur – 2 miejsce (2019). Z sukcesami prowadził również 

reprezentację mężczyzn U21, z którą wywalczył złoty medal we Wrocławiu (2016). Odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką KPZPN, Złotą Odznaką LZS, Medalem KEN. Wyróżniony 

tytułem „Najlepszy Trener PZSN” w latach 2016, 2017, 2018 oraz „Nagrodą Specjalną dla Trenera 

Roku PZSN” w 2019 roku. 

 

Andrzej Kopiński - ur. 15 lipca 1973 r. w Parczewie. Od 1999 roku nauczyciel wychowania 

fizycznego w Szkole Podstawowej w Dębowej Kłodzie. Instruktor kulturystyki i podnoszenia 

ciężarów, instruktor piłki siatkowej. Trener II klasy w piłce nożnej, trener UEFA B. Ukończył studia 

wyższe magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności trenerskiej w 2000r. 

W latach 1999 – 2020 pierwszy trener w klubach: GLZS Dąb Dębowa Kłoda (Klasa A), MKS Victoria 

Parczew (liga wojewódzka juniorów starszych oraz klasa okręgowa). Od 2018 roku trener bramkarzy 

i bramkarek w Polski Związek Sportu Niesłyszących. V miejsce w Mistrzostwach Europy Głuchych – 

Sztokholm 11.08.2018, gdzie Jego podopieczny Tomasz Morawski został najlepszym bramkarzem 

tych mistrzostw. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Lubelskiego Zawiązku Piłki Nożnej, Złotym 

Krzyżem Zasługi w 2020 roku. 

 

Analiza SWOT kadry piłki nożnej kobiet PZSN: 

➢ mocne strony – trzon zespołu stanowią zawodniczki wyselekcjonowane w roku 

2011/2012. W zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Reprezentacja ma na swoim 

koncie wiele sukcesów w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, igrzyskach 

głuchych, a także w grach kontrolnych z zespołami „słyszącymi” z ekstraklasy i niższych 

lig, co potwierdza wysokie kwalifikacje piłkarskie reprezentacji. Doświadczony sztab 

trenerski. Trener główny Aleksander Opaczewski prowadzi drużynę od 2011 roku. 

Zawodniczki dzięki regularnym badaniom antropometrycznym oraz motoryki znają swoją 

wydolność na przestrzeni ostatnich 5 lat. Dobra współpraca z Zarządem PZSN. Wiele 

zawodniczek gra w drużynach „słyszących”, często występujących w najwyższych ligach 

rozgrywkowych. 

➢ słabe strony – zbyt mała liczba zawodniczek w tzw. szerokiej kadrze, które mogłyby 

nawiązać równorzędną rywalizację z trzonem drużyny, aby zachować wysoki poziom 

sportowy całej drużyny. Zbyt mała liczba zgrupowań i konsultacji. Zgrupowania kadry, 

powinny odbywać się regularnie co 2 miesiące, rozpoczynając od miesiąca 

stycznia/lutego. Kolejnym problemem i ograniczeniem jest uczestnictwo zawodniczek w 

rozgrywkach lig PZPN, przez co zawodniczki mają problem w uczestnictwie w 

konsultacjach i zgrupowaniach kadry. Zdarza się, że zawodniczki niesłyszące grające z 

zespołach PZPN, z uwagi na swoją niepełnosprawność i problemy w komunikacji 
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werbalnej, są pomijane w grach ligowych. Zawodniczki przy dużym obciążeniu 

treningowym nie są w sposób wystarczający wyposażane w suplementy diety i odżywki. 

Brak wsparcia psychologa sportu. 

➢ możliwości – do zespołu dołączyło kilka zawodniczek, które w przypadku realizacji 

założeń treningowych, mają szanse stać się wartościowym wzmocnieniem drużyny. Sztab 

trenerski, poprzez współpracę z PZPN, poszukuje uzdolnionych zawodniczek grających w 

drużynach PZPN. Postulatem sztabu trenerskiego jest, aby położyć akcent zwiększonego 

finansowania na dyscypliny, które mają realne możliwości osiągnięcia sukcesu w 

kluczowych imprezach typu igrzyska głuchych, mistrzostwa świata. Zwiększona pomoc 

dla drużyn czy sportowców indywidualnych mogą pomóc w osiągnięciu sukcesów 

medalowych. Niezbędnym jest zakup dronów, które byłyby wykorzystywane do 

obserwacji rozgrywanych meczów oraz treningów. Ocena zachowań zawodniczek 

obserwowanych z góry daje inną perspektywę i jest świetnym materiałem do analizy 

występów poszczególnych formacji całego zespołu i poszczególnych kadrowiczek. 

Podpisanie umowy z Instytutem Kultury Fizycznej na przeprowadzanie badań w 

Laboratorium Wysiłku Fizycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

pozwoli na profesjonalna ocenę poziomu przygotowania motorycznego i fizjologicznego 

do sezonu startowego. 

➢ zagrożenia – brak zgrupowań w miesiącach zimowych. Brak wystarczającej opieki 

zdrowotnej i rehabilitacji nad zawodniczkami, które ulegają urazom i kontuzjom. 

Położenie nacisku na współpracę z lokalnymi ośrodkami medycznymi, zamiast z 

Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie. Zawieranie ubezpieczeń NNW, 

które zabezpieczały by koszty leczenia i rehabilitacji oraz dawały wystarczające 

odszkodowanie. W ostatnich latach trzykrotnie prowadziliśmy zbiórkę na operacje 

zawodniczek po kontuzji. Brak oficjalnej współpracy z PZPN w obszarze zwolnień 

zawodniczek z klubów w celu udziału w zgrupowaniach i konsultacjach reprezentacji. 

Brak zgrupowań w Bydgoszczy, gdzie można by wykonać specjalistyczne laboratoryjne 

badania wydolnościowe reprezentacji Polski. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Nabór do kadry narodowej w piłce nożnej kobiet PZSN odbywa się w sposób przejrzysty i 

usystematyzowany, który został wdrożony już w 2012 roku. Polega on na: obserwacji zawodniczek 

podczas mistrzostw Polski na trawie oraz futsalu, regularnych kontaktach z trenerami klubowymi w 

celu potwierdzenia zaangażowania zawodniczki w proces treningowy, wykonywaniu regularnych 

badań wydolnościowych ukazujących poziom przygotowania poszczególnych zawodniczek, 

indywidualnych rozmowach ukazujących charakter zawodniczek, określeniu zachowania 

zawodniczki w grupie reprezentantek i sprawdzeniu jej umiejętność współdziałania z grupą w 

sytuacjach trudnych i konfliktowych. Dodatkowo, weryfikacji służą obserwacje zawodniczek 

podczas konsultacji, zgrupowań, meczów kontrolnych i zawodów sportowych. W obszarze 

zainteresowań kadry trenerskiej znajduje się około 30 zawodniczek, przy czym trzon kadry stanowi 

grupa około 15 zawodniczek. Regularnie w zgrupowaniach biorą udział 18-22 zawodniczki. Cały czas 

poszukiwane są nowe, uzdolnione piłkarsko zawodniczki. Wyselekcjonowana grupa zawodniczek 

przygotowywana jest do udziału zarówno w zawodach na trawie, jak i w futsalu. Sztab trenerski 

tworzą: trener główny, trener bramkarek, asystent trenera oraz kierownik drużyny, a także 

fizjoterapeutka. Dzięki współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, reprezentacja Polski, niemal podczas każdego zgrupowania objęta jest 

badaniami składu ciała, badaniami antropometrycznymi oraz badaniami pozwalającymi ocenić 

aktualny poziom zdolności motorycznych. W skali roku powinno odbywać się od 7 do 9 konsultacji i 
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zgrupowań (4-10 dniowych), w tym dwie, podczas których zawodniczki uczestniczyłyby w 

profesjonalnych badaniach siły i wydolności krążeniowo-oddechowej w laboratorium wysiłku 

fizycznego. Dodatkowo, w ramach przygotowań do zawodów międzynarodowych, pomocne byłoby 

finansowanie przez PZSN uczestnictwa reprezentacji w turniejach krajowych, w których 

reprezentacja piłkarek nożnych PZSN mogłaby rywalizować z drużynami klubów dla słyszących. 

Udział w zgrupowaniach, mecze kontrolne oraz treningi indywidualne i treningi w klubach 

sportowych stanowią przygotowanie do imprez rangi mistrzostw Europy, mistrzostw Świata i Letnich 

Igrzysk Głuchych. Reprezentacje Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej oraz w futsalu są 

najbardziej utytułowanymi kadrami narodowymi PZSN w sportach drużynowych. 

 

Reprezentacja mężczyzn (piłka nożna, futsal) 

 

Piotr Ożóg – posiada licencję trenerską UEFA B oraz FUTSAL C. Trener w klubie Heiro 

Rzeszów. Odbyte staże trenerskie: Zagłębie Lubin, Slavia Praga i Sparta Praga. Trener reprezentacji 

mężczyzn Polski PZSN od 2017 roku. 

 

Piotr Garula – posiada licencję trenerską UEFA A. Trener w klubach: Resovia Rzeszów, Stal 

Łańcut oraz w Wysokiej Głogowskiej. Odbyte staże trenerskie: Real Madryt, Dinamo Zagrzeb, Crystal 

Palace, Slavia Praga, Sparta Praga, Wisła Kraków, Raków Częstochowa. Trener reprezentacji 

mężczyzn Polski PZSN od 2019 roku. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Rekrutacja do kadry narodowej niesłyszących piłkarzy nożnych (w kategorii senior oraz junior 

oraz piłka nożna i futsal) jest oparta o obserwację gry zawodników podczas mistrzostw Polski i 

Pucharu Polski w piłce nożnej. Sztab trenerski zwraca uwagę na umiejętności techniczno-taktyczne 

zawodników (poruszanie się po boisku względem własnych formacji, formacji przeciwnika oraz 

położenia piłki, realizacja założeń taktycznych, umiejętność prowadzenia, przyjęcia i podania piłki 

oraz strzał na bramkę), prezentowany poziom zdolności motorycznych (siłę, szybkość poruszania się 

z piłka i bez piłki, wytrzymałość, odporność na zmęczenie) oraz zaangażowanie w grę. Kadrę 

seniorską i juniorską tworzy około 45 zawodników. W celu właściwego przygotowania do meczów 

kwalifikacyjnych oraz imprez mistrzowskich wymagana jest organizacja około 5-7 konsultacji i 

zgrupowań trwających od 3 do 8 dni (dla reprezentacji seniorskiej) oraz 3 zgrupowań rocznie dla 

reprezentacji juniorskiej. Przynajmniej dwa zgrupowania w roku powinny być poświęcone badaniom 

psycho-fizycznym zawodników. Sztab trenerski tworzy: trener koordynator (piłka nożna senior, 

junior U21), trener główny seniorów, trener bramkarzy, asystent trenera oraz fizjoterapeuta. Udział 

w zgrupowaniach, mecze kontrolne oraz treningi indywidualne i treningi w klubach sportowych 

stanowią przygotowanie przede wszystkim do spotkań kwalifikacyjnych w ramach eliminacji do 

mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy też igrzysk głuchych. 

 

Analiza SWOT kadry piłki nożnej mężczyzn PZSN: 

➢ mocne strony – stosunkowo młody skład reprezentacji ze średnią wieku 23/24 lata. 

Doświadczony sztab trenerski. 

➢ słabe strony – zbyt mała liczba zawodników trenuje regularnie w klubach sportowych. 

Zbyt małe doświadczenie w grach na wysokim poziomie piłkarskim. Problemy z 

uzyskiwaniem urlopów na przyjazd na konsultacje i zgrupowania kadry. 

➢ możliwości – rozgrywanie jak największej ilości meczów sparingowych. Zwiększenie 

ilości konsultacji i zgrupowań. Stypendia dla najzdolniejszych sportowców. Powiększenie 

sztabu szkoleniowego. Zrekrutowano do kadry nowych, zdolnych zawodników. 
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➢ zagrożenia – zbyt mała ilość zgrupowań, duża rotacja zawodników, związana z brakiem 

możliwości uczestniczenia w zgrupowaniach. Inni zawodnicy uczestniczą w 

kwalifikacjach, a inni grają w turniejach. 

 

 

6.7.9. PŁYWANIE 

 

dr Marek Jabczyk – związany z pływaniem jako trener od 1984 roku w Pałacu Młodzieży w 

Katowicach oraz trener koordynator w Śląskiej Federacji Sportu. Od 2006 roku prezes Śląskiego 

Okręgowego Związku Pływackiego. Trener reprezentantek i reprezentantów Polski (słyszących), m. 

in. Otylii Jędrzejczak, Adriana Błaszczaka, Sandry Pietrzak, i innych. Odznaczony m. in. Brązowym 

i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla sportu”, 6-krotnie uhonorowany 

nagrodami indywidualnymi pierwszego stopnia Ministra Sportu i Turystyki. Wielokrotny zwycięzca 

plebiscytu na tytuł Trener Roku podczas Gali Sportu Niesłyszących. Od 2009 roku trener główny 

Kadry Narodowej w pływaniu PZSN. Autor wielu sukcesów niesłyszących pływaków podczas 

mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy też igrzysk głuchych. najbardziej utytułowanymi 

podopiecznymi są: Artur Pióro i Juliusz Sawka. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Sztab trenerski kładzie szczególny nacisk na transparentność powołań do kadry narodowej w 

pływaniu PZSN. Powołania do reprezentacji Polski oparte są o następujące kryteria kwalifikacyjne: 

stan zdrowia, wypełnienie norm kwalifikacyjnych na imprezę główną sezonu: mistrzostwa Europy 

mistrzostwa świata czy igrzyska głuchych określone przez ICSD, wywalczony przez zawodnika medal 

mistrzostw Polski lub w przypadku młodszych zawodników i zawodniczek wyraźna progresja 

sportowa, stały postęp wynikowy, podnoszenie swoich parametrów fizjologicznych w oparciu o testy 

fizjologiczne i motoryczne, ocenę realizacji zadań wynikowych z poprzedniego sezonu, progresję 

wynikową w przypadku zawodników, którzy pojechali na imprezę w celu nabierania doświadczeń, 

systematyczność i uczestnictwo w akcjach szkoleniowych poprzedniego sezonu, pozytywną opinię 

trenera klubowego. Planuje się, że w konsultacjach i zgrupowaniach kadry pływackiej uczestniczyć 

będzie od 13 do 20 zawodniczek i zawodników. W ciągu roku planuje się przeprowadzenie około 10-

12 konsultacji i zgrupowań. W zależności od okresu przygotowawczego długość trwania 

konsultacji/zgrupowania powinien trwać od 2 do 12 dni. Trener główny prowadzący Kadrę powinien 

zostać wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia pozwalające na prowadzenie procesu 

szkoleniowego, w tym w aparaturę do określenia zmian składu ciała, stopnia zakwaszenia 

organizmu, itp. Kadra pływacka powinna uczestniczyć, przynajmniej dwa razy w roku, w 

profesjonalnych testach fizjologicznych i przygotowania motorycznego. Pływanie jest jedną z 

najbardziej wyczerpujących dyscyplin sportowych, treningi na poziomie wyczynowym odbywają się 

dwa razy dziennie, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie reprezentantek i reprezentantów Polski 

w odżywki i dostęp do odnowy biologicznej oraz siłowni i sal fitness. Sztab trenerski tworzą: trener 

główny, asystent trenera oraz fizjoterapeuta. W cyklu rocznym sztab trenerski kładzie duży nacisk 

na regularne kontakty z macierzystymi klubami zawodniczek i zawodników w celu kontroli realizacji 

założeń treningowych. Udział w konsultacjach, zgrupowaniach, zawody kontrolne oraz treningi 

indywidualne i treningi w klubach sportowych stanowią przygotowanie do imprez rangi mistrzostw 

Europy, mistrzostw świata i letnich igrzysk głuchych. Reprezentanci Polski w pływaniu są najbardziej 

utytułowanymi zawodniczkami i zawodnikami PZSN w sportach indywidulanych. 
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Analiza SWOT kadry pływackiej PZSN: 

➢ mocne strony – doświadczenie, osiągane sukcesy na imprezach międzynarodowych, 

pozytywne, przyjacielskie relacje między zawodnikami; 

➢ słabe strony – mała liczebność zawodników w kadrze, ograniczone możliwości 

treningowe w klubach, zbyt mała liczba dni konsultacji podczas zgrupowań, zbyt mała 

ilość startów w zawodach krajowych i międzynarodowych, w tym z zawodach dla 

słyszących, brak suplementacji całorocznej (podczas całego cyklu szkoleniowego), zbyt 

małe zaangażowanie PZSN w codzienne sprawy zawodników, niewystarczająca 

współpraca z klubami dla słyszących, w których trenują zawodnicy PZSN, brak współpracy 

z psychologiem sportowym i dietetykiem, brak wystarczającego sprzętu sportowego 

wspierającego proces treningowy, brak systematycznych specjalistycznych badań 

wydolnościowych i testów przygotowania motorycznego. Zawodnicy Ukrainy, Rosji, 

Japonii spędzają na zgrupowaniach od 60 do 120 dni w roku; 

➢ możliwości – umożliwienie zawodnikom uczestniczenia w dodatkowych treningach w 

klubach dla słyszących, poszerzenie kadry narodowej PZSN w pływaniu poprzez 

dodatkową selekcję w klubach sportowych, zwiększenie możliwości współzawodnictwa 

podczas krajowych i zagranicznych imprez pływackich, dążenie do wytypowania 

dyscypliny (dyscyplin) priorytetowych, które rokują największe szanse medalowe dla 

PZSN ; 

➢ zagrożenia – brak nowych zawodników, niewielka liczba zgrupowań i konsultacji kadry 

narodowej, zbyt mała liczba zawodów w których uczestniczą zawodnicy, brak odnowy 

biologicznej oraz suplementacji, brak współpracy z dietetykiem oraz psychologiem 

sportu, spowodować mogą pojawienie się różnic w poziomie przygotowania do zawodów 

miedzy zawodnikami polskimi a zagranicznymi.  

 

 

6.7.10.  SIATKÓWKA 

 

Mateusz Chyl – posiada drugą klasę trenerską. Od 2010 do 2014 roku prowadził zespoły 

młodzików i młodziczek „” Gdynia i w Akademii Piłki Siatkowej w Rumii. Od 2015 roku trener 

siatkarek „Gedanii” Gdańsk. Autor awansu siatkarek „Gedanii” do II ligi w 2017 roku. Od 2009 do 

2012 roku pracował jako II trener w klubie WMKSN „Warmig” Olsztyn, a od 2012 roku jest pierwszym 

trenerem zespołu z Olsztyna. Trener główny i koordynator piłki siatkowej i piłki siatkowej plażowej 

w PZSN od 2013 roku. Wraz z kadrą niesłyszących zdobył VII miejsce na Igrzyskach Głuchych w Sofii 

w 2013 roku (siatkówka plażowa), brązowy medal mistrzostw Europy niesłyszących w piłce siatkowej 

halowej kobiet (asystent trenera) Paryż'2015 oraz brązowy medal i czwarte miejsce mistrzostw 

Świata w siatkówce plażowej Samsun'2016.  

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Kryteriami selekcji zawodników do kadry narodowej w piłce siatkowej i siatkówce plażowej 

są: obserwacja występów zawodników podczas eliminacji mistrzostw Polski, finału mistrzostw 

Polski, Pucharu Polski, turniejów towarzyskich, lig amatorskich, meczów kontrolnych, treningów. 

Element selekcji stanowią również rozmowy z trenerami klubowymi. Do kadry narodowej wybrani 

są zawodnicy charakteryzujący się najlepszymi uzdolnieniami ruchowymi i sprawnością fizyczną, w 

tym umiejętnością prawidłowej techniki wykonania zagrywki i jej przyjęcia, rozegrania piłki z 

różnych pozycji na boisku, ataku, bloku, obrony w głębi pola i asekuracji. Ważnymi kryteriami 

selekcji do kadry narodowej jest odporność psychiczna, szczególnie w trakcie końcówek setów, przy 

wynikach oscylujących w okolicy remisu. Nieodłącznym elementem selekcji jest też wiek zawodnika 
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oraz jego stan zdrowia. W cyklu rocznym wymagana jest organizacja około 10-14 konsultacji i 

zgrupowań, w tym dwóch służących do oceny poziomu zdolności motorycznych i mentalnych w toku 

szkolenia. Przeciętna długość konsultacji powinna wynosić 4 dni. W szerokiej kadrze kobiet i 

mężczyzn powinno znaleźć się około 30-34 zawodniczek i zawodników. Wyselekcjonowaną, do 

udziału w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, czy też do udziału w igrzyskach głuchych, 

kadrę powinno tworzyć 14 zawodniczek i 14 zawodników. W przypadku siatkówki plażowej liczba 

zawodniczek i zawodników powinna oscylować w okolicach 10-12 osób, a trzon kadry powinien liczyć 

6-8 osób. Sztab trenerski składa się z: trenera głównego-koordynatora, dwóch asystentów trenera, 

dwóch fizjoterapeutów. 

 

Analiza SWOT reprezentacji kobiet w siatkówce PZSN: 

➢ mocne strony – młody zespół, regularnie trenujący w klubach słyszących II ligi kobiet, III 

ligi kobiet, zespołach juniorskich lub ligach amatorskich. Drużyna, która zdobyła brązowy 

medal na ME w 2015 roku, potrafiąca wygrywać z czołowymi drużynami na świecie; 

➢ słabe strony –  tylko jedna zawodniczka na pozycji rozgrywającej, brak wartościowej 

zmienniczki. W przypadku kontuzji lub choroby obniżenie jakości zespołu. Zespół nie 

ograny, potrzebujący zebrać doświadczenie grając w turniejach; 

➢ szanse – zwiększona liczba konsultacji i dłuższe konsultacje kadry narodowej oraz udział 

w dużej liczbie turniejów towarzyskich, lig amatorskich, meczów kontrolnych, pozwoli 

zawodniczkom na zebranie niezbędnego doświadczenia, umiejętności realizacji założeń 

taktycznych w warunkach meczowych i w sytuacjach stresowych., specjalistyczny sprzęt 

sportowy; 

➢ zagrożenia – zbyt mała liczba doświadczonych zawodników, którzy podnieśliby wartość 

sportową siatkarskich kadr narodowych. 

 

Reprezentacja mężczyzn 
 

Wojciech Lalek – trener II klasy. Pracę szkoleniową rozpoczął w rodzinnej Łęczycy w 
młodzieżowym klubie MMKS, który pod Jego kierunkiem zdobywały tytuły w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej. Potem był drugim trenerem (2000/2001) w seniorskiej kadrze Polski, pracując u boku 
Zbigniewa Krzyżanowskiego, po czym nastąpił klubowy etap w szkoleniowej pracy: Winiary Kalisz, 
Pałac Bydgoszcz (złoto z juniorkami tego klubu w MP), Swarzędz Meble oraz PTPS Piła. Od roku 2010 
związany jest z Legionowem i Legionowskim Towarzystwem Siatkówki Legionovia. W sezonie 
2010/2011 awansował z drużyną do I ligi, a w następnym, do PlusLigi Kobiet. W kolejnych sezonach 
prowadził grupy młodzieżowe tego klubu zdobywając z nimi kilkanaście medali Mistrzostw Polski. 
W roli selekcjonera reprezentacji Polski niesłyszących od 2019 roku. Wywalczył z nią dobre 5 
miejsce na Mistrzostwach Europy w Cagliari (awans na Igrzyska Głuchych). 
 

Maciej Szewczyk – instruktor piłki siatkowej. Asystent trenera Lalka, obecnie pracujący w 
Legionovia S.A. Jako pierwszy trener MKSN Mazowsze Warszawa wywalczył z nim brąz Mistrzostw 
Polski Niesłyszących kobiet, jako drugi trener Sparty Warszawa wicemistrzostwo Polski kadetek. 
Pracował z reprezentacją Polski niesłyszących na Igrzyskach w Samsun i Mistrzostwach Europy w 
Cagliari. 
 
Analiza SWOT kadry piłki siatkowej mężczyzn PZSN: 

➢ Mocne strony – bardzo zaangażowany i doświadczony zespół od lat grający w podobnym 
składzie personalnym. O sile drużyny stanowią zawodnicy na co dzień trenujący w 
Klubach osób słyszących (w II i III lidze PZPS). Większość zawodników ma możliwość 
regularnego treningu w swoich miejscach zamieszkania.  

➢ Słabe strony – mała liczba zawodników, którzy mogliby potencjalnie trafić do 
reprezentacji. Słaby system szkolenia w klubach sprawia, że nie dostarczają one nowych 
zawodników o potencjale kadrowym. Wielu zawodników odrzuca powołania ze względu 
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na brak możliwości pogodzenia zgrupowań z pracą zawodową. Sporadyczny charakter 
rywalizacji w klubach niesłyszących sprawia, że wielu zawodnikom brakuje boiskowego 
doświadczenia i rytmu meczowego. 

➢ Możliwości – organizacja jak największej liczby zajęć szkoleniowych, w tym obozów, 
sparingów, turniejów towarzyskich, umożliwiających zawodnikom jeszcze lepsze zgranie 
się i zrozumienie. 

➢ Zagrożenia - reprezentacja jest zespołem starzejącym się, większość zawodników gra w 
niej już od wielu lat. Wśród młodzieży bardzo mała liczba zawodników o podobnym 
potencjale sportowym, rokujących na przyszłość, która mogłaby ich zastąpić. 

 
 

Reprezentacja siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn 
 

Łukasz Zieliński – trener II klasy piłki siatkowej. Wicemistrz Świata w piłce siatkowej 
halowej osób niepełnosprawnych. Zdobywca Pucharu Świata w piłce siatkowej plażowej osób 
niepełnosprawnych. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w piłce siatkowej halowej i plażowej 
osób niepełnosprawnych. Zdobywca Pucharu Polski w piłce siatkowej halowej osób 
niepełnosprawnych. Trener zespołu MUKS ABIS SP 64 Łódź – IV miejsce w Polsce 2013 rok w kategorii 
kadetki. Trener klubowy ŁKSG Łódź - wielokrotnych medalistów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 
Niesłyszących w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn. 
 
Analiza SWOT kadry siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn PZSN: 

➢ Mocne strony - wysoki poziom sportowy i doświadczenie zawodników, którzy startowali 
oraz osiągali już sukcesy na Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Europy, rosnący 
potencjał sportowy przyszłych zawodniczek, bardzo dobrze rozwinięta baza szkoleniowa 

➢ Słabe strony - wysoka średnia wieku męskiej reprezentacji (brak młodych zawodników), 
brak systemu pozwalającego na szkolenie zawodników od najmłodszych lat, brak 
możliwości treningu ukierunkowanego pod siatkówkę plażową przez cały rok dla 
zawodników nie mieszkających w miastach z całorocznymi halami do tej dyscypliny 
sportowej. 

➢ Możliwości - organizacja Mistrzostw Świata Niesłyszących, która może przyczynić się do 
popularyzacji dyscypliny (zwłaszcza w przypadku osiągnięcia dobrego wyniku 
sportowego), wzrost popularności siatkówki plażowej wśród osób niesłyszących 
spowodowany obecnością i reklamą w mediach społecznościowych, telewizji, prasie. 

➢ Zagrożenia - zmniejszająca się aktywność ruchowa, niż demograficzny, odejście od 
zainteresowania sportem przez młodzież. 

 

 

6.7.11.  SZACHY 

 

Jacek Bielczyk – trener pierwszej klasy. Wielokrotny reprezentant Polski na mistrzostwach 

Europy oraz na olimpiadach szachowych, w latach 80’, w La Valleta oraz w Lucernie. W 1979 roku 

zdobył tytuł mistrza międzynarodowego. Wypełnił także normę arcymistrzowską. Jako trener 

wychował dziesiątki medalistów MP, ME i MŚ juniorów w szachach. Od 1975 roku współpracuje z 

Polskim Związkiem Szachowym. Od 1977 roku pełnił funkcję trenera kadr narodowych juniorów 

kobiet oraz seniorów mężczyzn także podczas ME, MŚ i Olimpiad szachowych. Autor wielu książek i 

artykułów o tematyce szachowej.  

 

Trener reprezentacji narodowej szachistów niesłyszących od 2016 roku. Reprezentanci Polski PZSN 

w 2016 roku podczas MŚ w Armenii zdobyli jeden medal złoty, jeden srebrny oraz dwa medale 

brązowe. W 2017 roku podczas ME (Lund, Szwecja) reprezentanci Polski zdobyli jeden medal złoty, 

a podczas mistrzostw Świata (Manchester, Anglia, 2018) – dwa medale brązowe. W 2019 roku 

reprezentanci Polski PZSN, pod kierunkiem trenera Bielczyka, zdobyli dwa medale podczas 
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Zimowych Igrzysk Głuchych we Włoszech: srebrny medal oraz medal brązowy - drużyna kobiet. 

Podczas ME (Lwów, Ukraina, 2019) – trzy medale złote, jeden medal srebrny oraz jeden medal 

brązowy. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Podstawowym kryterium powołań do kadry narodowej są: aktualne wyniki sportowe, 

zwłaszcza w finałach indywidualnych MP, wybitne osiągnięcia sportowe w ostatnich 1-2 latach: 

medale MP, ME, MŚ i igrzysk zimowych, czołowe lokaty na aktualnych listach rankingowych oraz 

analiza gry, wynikająca z obserwacji rozgrywanych partii (także w turniejach online), a także 

rozmów indywidualnych i samodzielnej pracy szkoleniowej. Wymagana jest, w trybie rocznym, 

organizacja 2-4 konsultacji i zgrupowań oraz udział w 3-4 turniejach krajowych i 

międzynarodowych. Szeroka kadra szkoleniowa reprezentacji Polski w szachach powinna liczyć 

około 12-18 zawodniczek i zawodników. W wyniku selekcji do udziału w zawodach rangi mistrzostw 

świata, Europy, igrzysk głuchych powinno być delegowanych około 6-10 zawodniczek i zawodników. 

Sztab szkoleniowy składa się z trenera głównego-koordynatora oraz asystenta trenera. 

 

Analiza SWOT kadry szachistów PZSN: 

➢ mocne strony – doświadczeni reprezentanci Polski z umiejętnością samodzielnej pracy. 

Odnoszone przez reprezentację sukcesy sportowe stanowią dodatkową motywację do 

doskonalenia umiejętności szachowych. Dobra atmosfera w kadrze; 

➢ słabe strony – przygotowanie zawodników do międzynarodowej rywalizacji sportowej 

zajmuje wiele lat, przy czym wymagana jest systematyczna i samodzielna praca. 

Łączenie pasji do szachów z pracą zawodową i nauką utrudnia rozwój sportowy polskim 

szachistom niesłyszącym. Zbyt mała liczba ośrodków szachowych w których mogliby 

kształcić swoje umiejętności niesłyszący; 

➢ możliwości – związane są z podniesieniem samoświadomości zawodników, a przez to 

umiejętności szachowych, a także wzmocnienie rywalizacji wewnątrz kadry. Rozwój 

kadry, związany jest z pojawieniem się w kadrze nowych, utalentowanych młodych 

zawodników. Wymagane jest częstsze organizowanie zgrupowań oraz konsultacji, a także 

udział reprezentacji w turniejach szachowych.  

➢ zagrożenia – zbyt mała liczba konsultacji, zgrupowań oraz udziału w rywalizacji 

szachowej podczas turniejów krajowych i międzynarodowych. Konieczność łączenia 

pracy zawodowej z treningami i samokształceniem, które w przypadku szachów jest 

niezwykle istotne i zajmuje dużo czasu. 

 

 

6.7.12.  TENIS STOŁOWY 

 

dr Wiesław Pięta – trener klasy pierwszej. Prezes Klubu Uczelnianego AZS Akademii Jana 

Długosza. Trener sportowców słyszących od 1988 roku, którzy byli medalistami mistrzostw Polski 

we wszystkich kategoriach wiekowych. Organizator Ogólnopolskiej Olimpiady Niesłyszących dla 

wielu dyscyplin sportowych (Częstochowa, 2002), XII Mistrzostw Europy w tenisie stołowym 

(Częstochowa, 2011 ) oraz mistrzostw Polski niesłyszących seniorów w tenisie stołowym (2012, 2019, 

2020). Trener kadry uniwersyteckiej Polski podczas uniwersjady w Belgradzie (2009) oraz w 

Gwangju (2015). Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla 

sportu.  
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Trener reprezentacji Polski tenisa stołowego niesłyszących od 2001 roku. Trener brązowych 

medalistów podczas mistrzostw Europy niesłyszących w Malmoe (2007), w Baden (2015), Albenie 

(2019) oraz podczas mistrzostw świata w Samsun (2016). 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Do kadry narodowej w tenisie stołowym powoływane są osoby, które posiadają licencję PZTS, 

uczestniczą regularnie w rozgrywkach ligowych i turniejach we współzawodnictwie z zawodnikami 

słyszącymi, zajęły miejsca medalowe w rywalizacji podczas mistrzostw Polski seniorów, osiągały 

wysokie lokaty w rywalizacji podczas imprez międzynarodowych dla niesłyszących. Kadrę trenerską 

tworzą: trener główny, asystent trenera oraz fizjoterapeuta. W ciągu roku wymagana jest 

organizacja 6-8 konsultacji i zgrupowań, w tym czterech konsultacji i zgrupowań czterodniowych, 

2-3 zgrupowań dziesięciodniowych oraz zgrupowań siedmiodniowych przed międzynarodowymi 

imprezami rangi mistrzowskiej. Dwie konsultacje powinny obejmować testy psycho-fizyczne 

oceniające poziom zmian w przygotowaniu mentalnym i motorycznym. Szeroką kadrę powinno 

tworzyć około 15-20 zawodniczek i zawodników. W wyniku przeprowadzonej selekcji kadra 

zawodniczek i zawodników wyznaczonych do rywalizacji międzynarodowej podczas mistrzostw 

Europy, mistrzostw świata i igrzysk głuchych powinna liczyć około 10-12 osób.  

 

Analiza SWOT kadry tenisa stołowego PZSN: 

➢ mocne strony – młoda kadra (kobiety średnia wieku 23 lata, mężczyźni – 20 lat), 

wieloletnie doświadczenie startowe, systematyczne uczestnictwo w treningach i w 

rozgrywkach ligowych, pozytywne, przyjacielskie relacje między zawodnikami, Polska 

reprezentacja klasyfikowana jest na 7-12 miejscu na świecie oraz 3-6 w Europie; 

➢ słabe strony – mała liczebność zawodników, brak naboru w reprezentacji kobiet, brak 

kontaktów międzynarodowych i meczów kontrolnych, niewystarczająca liczba zgrupowań 

i konsultacji, niewystarczające wyposażenie w sprzęt sportowy, brak współpracy z 

psychologiem sportowym; 

➢ możliwości – umożliwienie zawodnikom uczestniczenia w dodatkowych treningach, 

poszerzenie kadry narodowej tenisa stołowego o nowych zawodników; wspólne 

zgrupowania z reprezentacjami innych krajów, szanse na 3-7 miejsce reprezentantek 

Polski oraz 7-12 miejsce reprezentantów Polski podczas igrzysk głuchych w 2022 roku; 

➢ zagrożenia – brak nowych zawodników, niewielka liczba zgrupowań i konsultacji kadry 

narodowej, zbyt mała liczba zawodów w których uczestniczą zawodnicy, konieczność 

łączenia nauki, pracy zawodowej, itp. z treningami, zbyt mała liczba zawodników 

delegowanych na zawody międzynarodowe, co może doprowadzić do spadku 

reprezentacji w rankingu CISS, utrata motywacji, prowadząca do rezygnacji z gry w 

kadrze Polski.  

 

 

6.7.13.  ŻEGLARSTWO 

 

Stanisław Mickiewicz – doświadczenie zawodnicze: wielokrotny medalista Mistrzostw Polski 

Juniorów, reprezentant kraju na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów i Seniorów. Doświadczenie 

zawodowe: trener drugiej klasy. W latach dziewięćdziesiątych trener reprezentacji na Mistrzostwa 

Europy w klasie Optimist. Od 1998 roku prowadził z sukcesami Kadrę Narodową Seniorów i Juniorów 

w olimpijskiej klasie 470 oraz w przygotowawczej klasie 420. Doprowadził swoich zawodników do 

startu w Igrzyskach Olimpijskich Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008. W latach 2013-2014 

zawiązywał struktury i prowadził Kadrę Narodową Żeglarzy Niepełnosprawnych Polskiego Związku 
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Żeglarskiego. Dorobkiem w pracy szkoleniowej w klasach międzynarodowych, przygotowawczych i 

olimpijskich przy udziale żeglarzy z niepełnosprawnością jest zdobycie prawie 200 medali w 

regatach rangi mistrzostw Polski, Europy oraz świata. Od roku 2018 trener kadry narodowej Żeglarzy 

Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Podczas I Mistrzostw Świata w Żeglarstwie Niesłyszących 

podopieczni trenera Stanisława Mickiewicza wywalczyli trzy komplety medali. 

 

Kadra, plany, cele szkoleniowe 

 

Selekcja do szkolenia sportowego żeglarzy w kadrze narodowej PZSN odbywa się przede 

wszystkim na podstawie aktualnego stanu zdrowia, wyników w rywalizacji sportowej podczas 

imprezy głównej krajowej: mistrzostw Polski seniorów. Dodatkowo, na podstawie wiedzy 

(znajomości przepisów regatowych), doświadczenia (umiejętności w zakresie techniki i taktyki 

żeglowania) i stażu startowego w rywalizacji sportowej oraz predyspozycji antropometrycznych (na 

słabe i silnowiatrowe warunki atmosferyczne). Kadrę szkoleniową tworzą: trener główny, asystent 

trenera oraz jeden fizjoterapeuta. Szeroką kadrę powinno tworzyć około 24-30 zawodniczek i 

zawodników. Do udziału w imprezach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata oraz do igrzysk 

głuchych wyselekcjonowana zostanie kadra złożona z około 12-16 zawodniczek i zawodników. 

Podczas rocznego cyklu szkoleniowego powinno odbyć się około 8-10 zgrupowań i konsultacji, w tym 

dwie konsultacje związane z oceną poziomu zdolności motorycznych zawodników oraz 4-5 startów 

kontrolnych. Należy planować również udział w przynajmniej jednych zawodach 

międzynarodowych. 

 

Analiza SWOT kadry narodowej żeglarstwa PZSN: 

➢ mocne strony – wysoki poziom zaangażowania i motywacji zawodników podczas akcji 

szkoleniowych, aktualnie duży procent powołanych do kadry narodowej to zawodnicy 

perspektywiczni z potencjałem; 

➢ słabe strony – niewystarczająca umiejętność skutecznego prowadzenia walki sportowej 

w warunkach stresu, brak utrzymania właściwej jakości koncentracji, deficyt w zakresie 

umiejętności taktycznych żeglowania oraz przepisów regatowych (jednak wiedza ta jest 

systematycznie i konsekwentnie uzupełniana, utrwalana i doskonalona w zajęciach 

specjalistycznych), niedosyt w kwestii systematycznych treningów w macierzystych 

klubach; 

➢ możliwości – priorytetem jest zwiększenie ilości dni szkoleniowych i startowych w kraju. 

Stypendia sportowe dla utalentowanych sportowców; 

➢ zagrożenia – zbyt mała liczba konsultacji, zgrupowań szkoleniowych, a także startów w 

regatach kontrolnych, konieczność łączenia pasji z pracą zawodową, minimalizm 

treningu specjalistycznego w klubach. 
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7. DZIAŁACZE PZSN W STRUKTURACH MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Aktywność fizyczna i sport stanowią doskonały obszar pozwalający konsolidować 

społeczeństwo osób niesłyszących. Społeczeństwo zdrowe na ciele i umyśle, sprawne fizycznie, 

którego jedyną ułomnością jest brak komunikacji werbalnej.  

 

Lokalne społeczności niesłyszących, wzorując się na działalności osób słyszących, 

zawiązywały zalążki klubów sportowych. Jeden z pierwszych klubów piłkarskich głuchoniemych 

powstał w Anglii w 1863 roku. Później, bo na początku XX w., powstawały federacje sportowe 

głuchych. W Niemczech – 1910 rok, we Francji – 1918 rok, w Belgii i w Danii - 1922 rok. Po I wojnie 

światowej oficjalnie funkcjonowało sześć federacji w Europie. W 1922 roku, w Polsce powstały 

pierwsze kluby sportowe w Warszawie i w Łodzi. I chociaż Polski Związek Sportowy Głuchoniemych 

powstał dopiero w 1927 roku, to polscy sportowcy z Warszawy, nie reprezentowani przez żadną 

polską federację, nawiązali kontakt z komitetem organizacyjnym pierwszych Międzynarodowych 

Cichych Mistrzostw (International Silent Games), dzięki czemu czwórka polskich lekkoatletów 

reprezentujących Warszawski Klub Sportowy Głuchoniemych wystąpiło w tych ważnych zawodach 

międzynarodowych, które odbyły się w Paryżu w 1924 roku. W 1924 roku utworzony został 

Międzynarodowy Komitet Cichych Sportów (International Committee of Silent Sports – ICSD, zwanym 

również z języka francuskiego Le Comité International des Sports Silencieux - CISS), który miał być 

odpowiednikiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL). W 1946 roku Komitet podjął 

decyzję o organizacji, obok Letnich Międzynarodowych Cichych Mistrzostw, także Zimowych 

Międzynarodowych Cichych Mistrzostw, które odbyły się po raz pierwszy w 1949 roku. W 1955 roku 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie uznał Międzynarodowy Komitet Cichych Sportów jako 

federację międzynarodową o znaczeniu olimpijskim. W 1967 roku dokonano zmiany nazwy 

Międzynarodowych Cichych Mistrzostw. Nowa nazwa brzmiała Światowe Igrzyska Głuchych (World 

Deaf Games). W 1979 roku zmieniono nazwę Międzynarodowego Komitetu Cichych Sportów na 

Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (ICSD). Dynamiczny rozwój sportu międzynarodowego 

Głuchych został doceniony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który wydał zgodę na 

używanie flagi Olimpijskiej podczas Igrzysk Głuchych. Ważnym wydarzeniem w historii polskiego 

sportu niesłyszących był udział niesłyszących lekkoatletów w prywatnej audiencji u Ojca Świętego 

– Jana Pawła II w Watykanie, w 1980 roku. Kolejna audiencja, tym razem olimpijczyków 

niesłyszących, odbyła się w 1989 roku w drodze powrotnej z Igrzysk Głuchych, które odbyły się w 

Nowej Zelandii. W 1992 roku, po wieloletnich staraniach, udało się reaktywować Polski Związek 

Sportowy Głuchych, który w latach 1949-1992, stanowił część struktur Polskiego Związku Głuchych. 

10 marca 1992 roku Polski Związek Sportowy Głuchych został formalnie zarejestrowany w ICSD i 

EDSO jako Związek autonomiczny i samodzielny. Zmiany zapoczątkowane w Polsce, objęły w krótce 

także i inne kraje bloku socjalistycznego. 

  

Polscy działacze niesłyszący, na przestrzeni blisko 100 lat, odgrywali istotną rolę w rozwoju 

sportu Głuchych w ICSD. Polscy działacze współtworzyli i aktywnie działali w nowych strukturach 

organizacyjnych: Europejskiej Organizacji Sportu Głuchych (EDSO), Międzynarodowego Komitetu 

Szachistów Niesłyszących (ICCD), Międzynarodowej Federacji Koszykówki Głuchych (DIBF), 

Międzynarodowego Związku Piłki Nożnej Głuchych (DIFA). 
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7.1. Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych - ICSD (CISS) 

 

Podczas kongresu Międzynarodowego Komitetu Cichych Sportów (Paryż, 1924), polscy 

działacze Kazimierz Włostowski oraz Jerzy Chrzanowski brali udział w tworzeniu podwalin pod 

zorganizowaną działalność międzynarodowego sportu Głuchoniemych. W 1969 roku Kazimierz 

Włostowski, za zasługi dla rozwoju sportu niesłyszących, został uhonorowany odznaczeniem Medal 

of Honor, a w 1973 roku został zaliczony w poczet Honorowych Członków ICSD. W 1973 roku 

Kazimierz Diehl, pochodzący z Łowicza, został członkiem komitetu wykonawczego ICSD, który w 

komitecie wykonawczym ICSD zastąpił działającego od 49 lat Kazimierza Włostowskiego. W 1977 

roku (podczas kongresu w Bukareszcie) wiceprezydentem ICSD został Kazimierz Diehl. W 1981 roku 

Polski Związek Sportu Głuchych został uhonorowany Nagrodą Rubensa-Alcaisa, w uznaniu za 

osiągnięcia sportowe oraz wyznawanie idei sportowych i organizacyjnych ICSD. W 1987 roku kongres 

ICSD oraz EDSO, które odbywały się w Oslo, przyznał Polsce organizację III Mistrzostw Europy w 

Siatkówce (Gdańsk, 1990 r.). W 1989 roku swoją służbę na rzecz ICSD zakończył Kazimierz Diehl. Na 

jego miejsce wybrano Mieczysława Grajka z Bydgoszczy. Mieczysław Grajek współpracował z ICSD 

od 1973 roku. W 1996 roku, w Warszawie, odbyły się obrady Komitetu Wykonawczego ICSD. W 2000 

roku, podczas Kongresu ICSD w Helsinkach, Mieczysławowi Grajkowi zostaje powierzona organizacja 

i nadzór nad badaniami audiologicznymi i antydopingowymi podczas imprez sportowych 

organizowanych przez ICSD. 

 

 

7.2. Europejska Organizacja Sportu Głuchych - EDSO 

 

Mistrzostwa Europy w różnych dyscyplinach sportowych odbywały się od 1967 roku. Ich 

organizatorem było ICSD – Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych – odpowiedzialny za 

organizację sportu na całym świecie. W 1983 roku europejskie federacje sportowe podjęły uchwałę 

o utworzeniu Europejskiej Organizacji Sportu Głuchych (European Deaf Sport Organization), która 

miała stać się głównym organizatorem mistrzostw Europy. Dzięki tym działaniom organizacyjnym 

mistrzostwa Europy uzyskały nową jakość organizacji i zarządzania. W latach 1988-2000 członkiem 

Komitetu Wykonawczego EDSO był Mieczysław Grajek. Podczas IV Kongresu EDSO w Trewirze w 1988 

roku, przyznano Polsce organizację VI Mistrzostw Europy w Koszykówce (Kraków, 1996) 

 

 

7.3. Międzynarodowy Komitet Szachów Głuchych - ICCD 

 

W 1949 roku, powołano do życia, Międzynarodowy Komitet Szachistów Głuchych 

(International Committee of Silent Chess). Na początku lat 50 XX w., członkiem zarządu ICCD 

(wówczas ICSC) był Krzysztof Michalczuk z Łukowa. W 1956 roku Zakopane było gospodarzem 1. 

Mistrzostw Świata Głuchych w Szachach. Podczas tych mistrzostw Józef Smółka z Katowic zajął 

czwarte miejsce. W 1989 roku, polscy szachiści zostali drużynowymi wicemistrzami świata podczas 

mistrzostw w Brnie. W 1998 roku, Kazimierz Włostowski, został uhonorowany brązowym medalem 

za wybitne zasługi dla rozwoju ICCD. 

 

 

7.4. Międzynarodowa Federacja Koszykówki Głuchych - DIBF 

 

Międzynarodowa Federacja Koszykówki Głuchych powstała w 2002 roku w Finlandii. W 2009 

roku w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Europy U20, a rok później, również w Lublinie, Mistrzostwa 

Świata w Koszykówce Głuchych U21. Wcześniej, bo w 1980 roku, Warszawa była organizatorem II 
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Mistrzostw Europy Niesłyszących w Koszykówce, podczas których polska reprezentacja wywalczyła 

złoty medal. W 2017 roku drużyny kobiece polskich klubów „Świt” Wrocław oraz ŁKSG Łódź 

wywalczyły złoty i brązowy medal Klubowego Pucharu Europy (Łódź). W kolejnych rozgrywkach 

Klubowego Pucharu Europy we włoskiej Veronie (2018) oraz podczas zawodów w Moskwie (2019) – 

koszykarki klubu „Świt” Wrocław wywalczyły brązowy medal. W kadencji 2016-2019 oraz 2019-2023 

prezesem DIBF strefy europejskiej jest członek Zarządu PZSN Jarosław Janiec z Lublina. Członkiem 

Komisji Technicznej DIBF (2019-2023) jest prezes Wrocławskiego Klubu Głuchych „Świt” Maciej 

Jacyna. W 2019 roku Polski Związek Sportu Niesłyszących był gospodarzem 5. Mistrzostw Świata w 

Koszykówce Głuchych, które odbyły się w Lublinie. Polskie reprezentacje zajęły tam 5 miejsce w 

kategorii mężczyzn oraz kobiet.  

 

 

7.5. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej Głuchych - DIFA 

 

Międzynarodowy Związek Piłki Nożnej Głuchych został zarejestrowany w 2010 roku w 

Szwajcarii, a członkiem ICSD został w 2015 r. DIFA zajmuje się organizacją międzynarodowych 

imprez w piłce nożnej, futsalu oraz piłki plażowej. W chwili obecnej DIFA zrzesza reprezentacje 51 

krajów z całego świata. Największe sukcesy Polska piłka nożna zawdzięcza trenerowi Aleksandrowi 

Opaczewskiemu z Bydgoszczy, który od 2011 roku jest selekcjonerem kadry kobiet. W 2012 roku 

podczas Mistrzostw Świata w Piłce nożnej (Ankara, Turcja), w 2013 roku podczas Igrzysk Głuchych 

(Sofia, Bułgaria), w 2015 roku, oraz podczas Mistrzostw Świata w Salerno (Włochy, 2016) – 

reprezentantki Polski zajęły 4 miejsce podczas tych imprez. Podczas Mistrzostw Europy w 

Hanowerze (Niemcy, 2015) reprezentacja kobiet wywalczyła swój pierwszy medal – medal brązowy. 

W 2017 roku, podczas Igrzysk Głuchych w Samsun (Turcja) Polki zdobyły srebrny medal igrzysk. W 

2018 roku, reprezentacja kobiet w futsalu zdobyła mistrzostwo Europy w futsalu (Tampere, 

Finlandia), a rok później sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Świata w futsalu (Winterthur, 

Szwajcaria, 2019). Również pod kierunkiem Aleksandra Opaczewskiego, reprezentacja Polski w 

piłce nożnej mężczyzn U21 została mistrzem Europy (Wrocław, Polska, 2016). W 2018 roku piłkarki 

KSG „Mazowsze” wygrały Ligę Mistrzów Głuchych w Futsalu (Alcaca Des Henares, Hiszpania).  
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8. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH 2017-2020 

 

2017 

 

Sport Niesłyszących, w 2017 roku, był podporządkowany przygotowaniom sportowców na 

całym świecie do XXIII Igrzysk Głuchych, które były rozegrane w tureckim mieście Samsun nad 

Morzem Czarnym. W Igrzyskach uczestniczyło 2873 sportowców z 86 krajów. Polskę reprezentowało 

103 sportowców w następujących dyscyplinach sportowych: bowling, judo, koszykówka kobiet, 

koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka, piłka nożna kobiet, pływanie, siatkówka kobiet, siatkówka 

mężczyzn, siatkówka plażowa, tenis stołowy. 

 

 

                                                   Srebro piłkarek nożnych 

 
                               Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej – srebrny medal Igrzysk Głuchych, Samsun 2017 r. 

       Reprezentacje Polski PZSN po ślubowaniu olimpijskim, przed XXIII Letnimi Igrzyskami Głuchych w Turcji w 2017 r. 
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Spośród sportów drużynowych największy sukces odniosła drużyna piłkarek nożnych. Podczas 

turnieju reprezentacja kobiet wygrała z Wielka Brytanią (2:0), z Rosją (1:0), z Turcją (1:0), z 

Chinami (14:0) i zremisowała z drużyną Brazylii 2:2. W meczu finałowym rywalem biało-czerwonych 

była drużyna Rosji. W regulaminowym czasie gry, padł remis 2:2, dogrywka nie przyniosła 

rozstrzygnięcia, a w rzutach karnych, lepsze okazały się zawodniczki Rosji (2:4). Srebrne medalistki 

wystąpiły w składzie: Emilia Althoff, Wiktoria Aumiiller, Agnieszka Boćkowska, Karolina Dampc, Ewa 

Jacyna, Alina Jagodzińska, Agnieszka Kaczmarczyk, Joanna Kaczmarczyk, Marta Kaczmarczyk, Anna 

Kuśmierek, Izabela Kuźniak, Julia Kopińska, Ewa Liścioch, Klaudia Łasicka, Krystyna Nowak, Paulina 

Prusinowska, Justyna Siwek, Marta Zalewska. Sztab trenerski tworzyli: Aleksander Opaczewski – 

trener główny, Katarzyna Rafalska – asystent trenera, Adam Szulc – asystent trenera, Eugeniusz 

Morawski – kierownik drużyny-obsługa techniczna, Jakub Majewski i Katarzyna Lasota – 

fizjoterapeuci. 

 

Osiem medali pływaków 

 

 

 

 

Największe sukcesy w rywalizacji indywidualnej osiągnęli pływacy, trenowani przez dra Marka 

Jabczyka (trener główny) i Artura Kieljana (asystent trenera):  

 

➢ Konrad Powroźnik – złoty medal (200 m stylem motylkowym); 

➢ Artur Pióro – srebrny medal (400 m stylem dowolnym) i brązowy medal (1500 m stylem 

dowolnym); 

➢ Juliusz Sawka – brązowy medal (200 m stylem grzbietowym); 

➢ Julia Chmielewska – brązowy medal (50 m stylem klasycznym, 100 m stylem klasycznym, 

200 m stylem klasycznym); 

➢ Sztafeta męska – brązowy medal: Juliusz Sawka, Jakub Kramarczyk, Konrad Powroźnik, 

Artur Pióro (4x200 m stylem dowolnym). 

 

                                                        Reprezentacja Polski pływaków, Samsun 2017 r. 
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Dwa medale judoków 

 

 
 

 

 

Bardzo dobry występ odnotowali judocy, trenowani przez Radosława Miśkiewicza: 

 

➢ Natalia Brzykcy zdobyła srebrny medal w kategorii +78 kg. 

➢ Dominika Mateuszczyk-Bolek wywalczyła brązowy medal w kategorii -52 kg. 

 

Obsługa fizjoterapeutyczna – Marcin Lubik. 

  

                                                                    Reprezentacja Polski judoków, Samsun 2017 r. 
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Lekkoatleci bez medalu, ale z szansami na przyszłość 

 
 

 

Najlepsi polscy lekkoatleci, podczas Igrzysk, nie zdobyli żadnego medalu, jednak zajęli miejsca w 

ścisłym finale: 

 

➢ Robert Cygler, Bartłomiej Janda, Daniel Stempurski, Grzegorz Kotowski (4. miejsce w 

sztafecie 4x100 m); 

➢ Michał Wojciechowski (4. miejsce – 10 000 m; 7 miejsce – 5 000 m); 

➢ Adrian Marcinkiewicz (6. miejsce – 5 000 m); 

➢ Bartłomiej Janda, Grzegorz Kotowski, Michał Kulpa, Łukasz Miądzel (7. miejsce – sztafeta 

4x400 m); 

➢ Michał Kulpa (7. miejsce – 800 m); 

➢ Tomasz Rozumczyk (7. miejsce – rzut oszczepem); 

➢ Monika Nowak (8. miejsce – maraton). 

 

Sztab szkoleniowy tworzyli: Regina Jakubowska (trener główny), Marek Jaros (trener), Jerzy Sokół 

(trener), Mariusz Świszcz (trener i kierownik drużyny) oraz Bartłomiej Rukasz i Weronika Zarzycka – 

fizjoterapeuci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Reprezentacja Polski lekkoatletów, Samsun 2017 r. 
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Koszykarki i koszykarze – w kierunku przyszłych sukcesów 

 

Koszykarskie reprezentacje kobiet i mężczyzn wystąpiły w Igrzyskach w Samsun. 

 

 
 

 

➢ Piątą pozycję w turnieju uzyskały koszykarki pod wodzą Tomasza Romanowskiego i 

Macieja Jacyny. Skład reprezentacji Polski: Marta Byczkowska, Matylda Dobejko, Marta 

Figiel, Agata Krygowska, Karolina Przybył, Natalia Pyskło, Małgorzata Stocka, Dominika 

Szczygieł, Olga Wróbel, Agata Zelent. Fizjoterapeutka: Olga Grudzień. 
 

 

 

 
  

 

➢ Dziewiąte miejsce zajęła drużyna koszykarzy: Mateusz Czupryn, Maciej Gawryś, Wojciech 

Inglot, Mateusz Kaczmarek, Mikołaj Kwasek, Manuel Edwin Silva Perez, January Sobczak, 

Jakub Wania, Jakub Wudarczyk. Trenerem głównym był Roman Myśliwiec, asystentem 

trenera Kamil Wania. Fizjoterapeuta: Paweł Siembida. 

➢  

                                                                  Reprezentacja Polski koszykarek, Samsun 2017 r. 

                               Reprezentacja Polski koszykarzy, Samsun 2017 r. 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 83 z 102 
 
 

Siatkówka kobiet i mężczyzn – mogło być lepiej… 

 
 

 

➢ Polskie siatkarki niesłyszące zajęły podczas Igrzysk szóstą lokatę. Panie zagrały w 

składzie: Barbara Kołtun, Aldona Kramek, Karolina Kuba, Edyta Kucharska, Pamela 

Łuszczyńska, Lidia Maziarz, Paulina Suchorowska, Paulina Szarowolec, Magdalena 

Troszyńska, Anna Tylki. Trenerem głównym był Marcin Pieńkowski. Asystentem trenera – 

Karol Maksymiuk. Tomasz Włodarczyk - obsługa techniczna, Kamila Śnieżewska – 

fizjoterapeuta. 

 

 
Reprezentacja Polski siatkarzy, Samsun 2017 r. 

 

➢ Reprezentacja polskich siatkarzy, podobnie jak koszykarze, zajęła dziewiąte miejsce 

Igrzysk. Skład reprezentacji siatkarzy: Tomasz Michno, Jakub Miśkiewicz, Tomasz 

Miśkiewicz, Mariusz Kocon, Krzysztof Łuczywek, Tomasz Morawski, Arkadiusz Kasprzyk, 

Dawid Puszczyński, Karol Wanot. Sztab trenerski tworzyli: Damian Białorudzki, Maciej 

Szewczyk - obsługa techniczna, Konrad Węgliński – fizjoterapeuta. 

                                 Reprezentacja Polski siatkarek, Samsun 2017 r. 
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Polscy siatkarze plażowi pod kierunkiem Mateusza Chyla zajęli: 

➢ Tomasz Orzeł i Sebastian Czaplicki – 9 miejsce, 

➢ Grzegorz Łukaszewski i Jacek Patoła – 13 miejsce. 

 

 

  
                       Reprezentacja Polski siatkarzy plażowych, Samsun 2017 r. 
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Bowling – z widokami na przyszłość… 

 

 

 

➢ Polska drużyna bowlingu (w składzie: Michał Pick, Tomasz Pick, Grzegorz Szczęsny, Paweł 

Szymczak, Tomasz Zarek), podczas Igrzysk, zajęła 8 miejsce.  

➢ Indywidualnie, najlepiej zaprezentował się Tomasz Zarek, który zajął 14 miejsce.  

➢ W kategorii trójek (Piotr Gnyska, Tomasz Pick, Grzegorz Szczęsny), Polska zajęła 10 miejsce.  

 

Sztab trenerski tworzył Tomasz Janicki. Tomasz Gumiński – obsługa techniczna. 

 

 

 

 

 

  

                                       Reprezentacja Polski bowlingu, Samsun 2017 r. 
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Tenis stołowy 

 

 
 

 

 

Reprezentacja Polski w tenisie stołowym nie zdobyła medalu podczas 23. Letnich Igrzysk Głuchych, 

jednak systematyczna praca może przynieść efekty podczas następnych Igrzysk Głuchych w 2022 

roku. Reprezentacja posiada w swoich szeregach młodych utalentowanych zawodników.  

  

                                       Reprezentacja Polski tenisa stołowego, Samsun 2017 r. 
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2018 

 

Reprezentanci Polski uczestniczyli w 11. Mistrzostwach Europy Głuchych w Bowlingu 

(Monachium, 25.05-2.06.06.2018 r.). Najlepsi polscy zawodnicy uzyskali następujące lokaty: 18 

miejsce – Tomasz Zarek (indywidualnie), 19 miejsce – Aleksandra Palacz (indywidualnie); 10 

miejsce: Paweł Szymczak i Tomasz Zarek (pary mężczyzn) oraz 14 miejsce: Ewa Dąbkowska i 

Aleksandra Palacz (pary kobiet); 7 – miejsce: Tomasz Zarek, Grzegorz Szczęsny, Paweł Szymczak 

(trójki mężczyzn) oraz 9- miejsce: Aleksandra Palacz, Marta Milo, Ewa Dąbkowska (trójki kobiet); 

11 miejsce: Tomasz Zarek, Piotr Gnyska, Grzegorz Szczęsny, Bartosz Pretorius, Paweł Szymczak, 

Tomasz Pick (drużynowo mężczyźni) oraz 6 – miejsce: Marta Milo, Magdalena Kozłowska, Ewelina 

Kochaniec, Ewa Dąbkowska, Aleksandra Palacz, Marta Zalewska (drużynowo kobiety). 

 

Podczas 2. Mistrzostw Europy Głuchych w Curlingu w Schaffhausen (Szwajcaria, 17-

24.03.2018 r.), reprezentacja Polski kobiet zajęła ostatnie szóste miejsce (Dominika Bolek, Marta 

Droździel, Katarzyna Kowalczyk, Beata Supeł, Dorota Rudkiewicz), a reprezentacja mężczyzn, 

miejsce przedostatnie – szóste (Tomasz Gumiński, Zbigniew Gumiński, Nikolay Klnov, Michał 

Maculewicz, Filip Twardowski). 

 

Podczas 4. Mistrzostw Europy Głuchych w Kolarstwie 

Górskim (Arhee, 5-13.05.2018 r.) reprezentacja Polski w 

składzie: Małgorzata Krawczyk, Paweł Arciszewski oraz 

Łukasz Rozumek, wywalczyła srebrny medal w kategorii 

XCR (sztafeta drużynowa). W maratonie MTB Małgorzata 

Krawczyk zajęła czwarte miejsce, Paweł Arciszewski – 

miejsce 7. W kategorii XCE (Cross Country Eliminator) 

mężczyzn Paweł Arciszewski zajął 3 miejsce. 

 

 

 

 

 

 

W białoruskim Homlu, w dniach 22-24.03.2018 r., polscy lekkoatleci brali udział w 6. Halowych 

Mistrzostwach Europy Głuchych w Lekkoatletyce. W 

kategorii generalnej Polacy uplasowali się na 6. Miejscu. 

Złoty medal wywalczył Michał Wojciechowski (3000 m). 

Brązowe medale zdobyli: Adrian Marcinkiewicz (3000 m) 

oraz Michał Wojciechowski (1500 m). Brązowy medal 

wywalczył Michał Kulpa (800 m). Poza podium znalazł 

się Adrian Marcinkowski (4. Miejsce, 1500 m); Karol 

Dąbrowski (5. miejsce, skok wzwyż); Grzegorz Kotowski, 

Mateusz Borowski, Adrian Ojdana, Oskar Gołębiowski (4. 

miejsce, 4x400 m); Katarzyna Wierzbicka (5. miejsce, 

skok w dal); Michał Kulpa (7. miejsce, 3000 m). 

 

 

 

 

 

     Reprezentacja Polski kolarzy, Anhee 2018 r. 

         Michał Wojciechowski, Homel, 2018 r. 
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4. Mistrzostwa Europy Juniorów Głuchych w Lekkoatletyce odbyły się w Sofii (29.06-1.07.2018 r.). 

W zawodach wzięło udział 107 sportowców z 14 krajów. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach 

wiekowych U18 i U20. W klasyfikacji generalnej Polska zajęła 8. miejsce, zdobywając w sumie sześć 

medali. Medal złoty wywalczył Oskar Gołębiowski (400 m, U20). Medale srebrne wywalczyła polska 

sztafeta 4x100 m w składzie: Daniel Cygler, Oskar Gołębiowski, Denis Woźny, Kacper Tydman 

(sztafeta U20) oraz Oskar Gołębiowski (200 m, U20). Medale brązowe zdobyli: Łukasz Gliszczyński 

(skok wzwyż, U20), Marcin Domel (oszczep, U20), sztafeta 4x400 m (Kacper Tydman, Łukasz 

Gliszczyński, Hubert Larwiński, Oskar Gołębiowski). Wysokie lokaty odnotowano dla: Łukasza 

Gliszczyńskiego (4. miejsce, skok w dal); Marcina Domel (5. miejsce, rzut dyskiem); Dawida 

Jankowskiego (6. miejsce, rzut oszczepem), Jakuba Górnego (6. miejsce, pchnięcie kulą), Huberta 

Larwińskiego (7. miejsce, 100 m), Bartosza Brzezickiego (4. miejsce, skok wzwyż), Dawida 

Jankowskiego (4. miejsce, pchnięcie kulą, i 5. miejsce, rzut dyskiem), Alicji Biedny (5. miejsce, 

skok w dal); Natalii Nowaczyk (6. miejsce 100 m, i 200 m, skok w dal). 

 

W Warszawie zorganizowany został Międzynarodowy Mityng Pływacki dla Dzieci i Młodzieży 

Niesłyszącej (20-22.04.2018 r.). W zawodach wzięło udział 120 zawodników z polskich, białoruskich 

i ukraińskich klubów sportowych. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęli pływacy 

„Spartana” Lublin zdobywając 23 medale złote, 9 medali srebrnych oraz 8 brązowych. 

 

W Baden, w Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii Niesłyszących w Tenisie Stołowym (7-

9.06.2018 r.), polscy tenisiści stołowi wywalczyli trzy medale: indywidualnie - srebrny medal 

zdobyła Julia Szmiel, w parach – brązowy medal (Julia Szmiel i Iwona Żyła) oraz drużynowo – trzecie 

miejsce (Iwona Żyła, Julia Szmiel, Monika Dorosz). W zawodach uczestniczyło 37 sportowców z 9-

ciu krajów. 

 

Michał Wojciechowski, podczas 11. Mistrzostw Europy Głuchych w Biegach Przełajowych 

(Bydgoszcz, 5-6.10.2018 r.) zdobył 2 złote medale w biegu na 4000 m oraz na 12 000 m. Kolejne 

dwa złote medale Polska, na obu dystansach, wywalczyła w kategorii drużynowej.  

 

 

Podczas rozegranych w USA (Waszyngton, 6-

14.07.2018 r.) 3. Mistrzostw Świata Głuchych w 

Koszykówce Mężczyzn U21, polscy koszykarze 

zajęli 4. miejsce na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacja Polski koszykarzy U21, Waszyngton 2018 r. 
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W Szwecji (Sztokholm, 1-11.08.2018 r.) polscy 

piłkarze nożni do lat 21 wzięli udział w 2. 

Mistrzostwach Europy U21, gdzie 5. miejsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 6 do 14 grudnia 2018 roku, w fińskim Tampere, 

odbyły się 5. Mistrzostwa Europy Głuchych w 

Halowej Piłce Nożnej. Polskie piłkarki wywalczyły 

tytuł mistrzyń Europy. Królową strzelczyń została 

Agnieszka Boćkowska. Do pierwszej piątki 

mistrzostw wybrano dwie Polki: Agnieszkę 

Boćkowską oraz Martę Kaczmarczyk. Natomiast, w 

kategorii mężczyzn, Polski zespół zajął szóstą 

pozycję. Do pierwszej piątki mistrzostw 

nominowano Jana Paczyńskiego. 

 

 

Dwadzieścia jeden medali wywalczyli polscy pływacy podczas XII Mistrzostw Europy Głuchych w 

Pływaniu (Lublin, 2-7.07.2018 r.). Pięć medali zdobyła Julia Chmielewska: 3 medale srebrne (100m 

i 200 m stylem klasycznym, 400 m stylem zmiennym) oraz 2 medale brązowe: sprint stylem 

klasycznym oraz 4x100 m stylem zmiennym; Julia Dragan: srebrny medal (800 m stylem dowolnym), 

brązowy medal (4x100 m, stylem zmiennym); Nina Bęben – 3. miejsce (200 m stylem motylkowym). 

W kategorii mężczyzn, medale zdobywali: Artur Pióro (złoto – 400 m stylem dowolnym; srebro: 1500 

m stylem dowolnym, 4x200 m stylem dowolnym, brąz – 200 m stylem dowolnym); Juliusz Sawka: 

złoty medal (200 m stylem grzbietowym), srebrny medal (100 m stylem grzbietowym), brązowy 

medal (50 m stylem grzbietowym); Konrad Powroźnik: złoty medal (200 m stylem motylkowym, 

srebrny medal (200 m i 400 m stylem zmiennym, 4x100 m stylem zmiennym, 4x100 m stylem 

dowolnym). 

 

   Reprezentacja Polski pływaków, Lublin 2018 r. 

Reprezentacja Polski kobiet w futsalu, Tampere 2018 r. 

           

Reprezentacja Polski piłkarzy nożnych U21, 2018 r. 

r. 
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W Poznaniu odbył się 22. Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących im. J. Sikorskiego 

(16-18.11.2018 r.). W zawodach wzięło udział 129 zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi, 

Kazachstanu, Łotwy i Rosji. Polscy zawodnicy Spartana Lublin zajęli trzecie miejsce Mityngu. 

Wyróżniającymi się zawodnikami z Polski byli m. in.: Anna Zadworan („Spartan” Lublin), Julia 

Chmielewska (IG Warszawa), Jan Kaptur (UMKSN Poznań), Amelia Bęben („Spartan” Lublin), Natalia 

Irek (IG Warszawa), Igor Stempurski („Spartan” Lublin), Dawid Dragan („Spartan” Lublin), Klaudia 

Jarzewicz (IG Warszawa), Sandra Michałowska (UMKSN Poznań). 

 

Podczas 4. Mistrzostw Europy Głuchych w Siatkówce Plażowej (Kijów, 14-19.08.2018 r.) w 

klasyfikacji drużynowej kobiety zajęły odpowiednio szóste miejsce (Pamela Łuszczyńska i Edyta 

Kucharska) oraz 12 miejsce Anna Krzak i Daniela Maińska. W klasyfikacji drużyn męskich Polacy 

zajęli piąte miejsce (Grzegorz Łuszczewski i Jacek Patoła) oraz szóste miejsce (Jakub Kupczalojć i 

Tomasz Miśkiewicz). 

 

Podczas XVIII Mistrzostw Świata Głuchych w Szachach, które 

rozgrywane były w Manchesterze (6-16.07.2018 r.), polscy 

szachiści zajęli trzecie miejsce, a szachistki czwarte miejsce. 

Indywidualnie, brązowy medal zdobył Mateusz Łapaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Warszawie, w dniach 30.11-2.12.2018 r., odbył się 

Międzynarodowy Turniej Szachowy i Warcabowy dla 

Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej. Wśród młodych polskich 

szachistów i warcabistów bardzo dobrze zaprezentowali 

się: Filip Włodarski, Wojciech Doszuta, Agata Dampc, 

Paulina Grzelak, Aleksandra Szot, Szymon Roman, Kamil 

Byczkowski, Natalia Nowaczyk, Dominik SalachnaW 

Pucku zostały rozegrane 1. Mistrzostwa Świata Głuchych 

w Żeglarstwie (22-29.09.2018 r.). Polskie załogi 

jachtów klasy Puck, wywalczyły trzy pierwsze miejsca 

mistrzostw! Złoty medal wywalczyła załoga w składzie:   

   Tomasz Gumiński, Zbigniew Gumiński, Marcin Bodnar,                              

   Marek Sendłak. Srebrny medal (Ireneusz Kwiczak, Marta 

Droździel, Alan Stępniewski, Daniel Sendłak), brązowy medal: Barbara Lepszy, Hubert Głogowski, 

Małgorzata Międlar, Maciej Malinowski. W mistrzostwach wzięły udział załogi z 5 krajów: Polski, 

Francji, Turcji, Brazylii oraz Australii.  

 

 

 

 

 

Mateusz Łapaj, Manchsester 2018 r. 

          Reprezentacja Polski żeglarzy, Puck 2018 r. 
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2019 

 

W 2. Międzynarodowym Mityngu Pływackim (Warszawa, 12-14.04.2019 r.), wzięli udział sportowcy 

z 3 klubów polskich oraz z 11 klubów zagranicznych z Białorusi, Czech, Grecji, Kazachstanu, Łotwy, 

Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy. W klasyfikacji generalnej polskie drużyny wywalczyły kolejno: drugie 

miejsce („Spartan” Lublin – 45 medali, w tym: 18 złotych, 12 srebrnych i 15 brązowych), czwarte 

miejsce (IG Warszawa – 37 medali), dwunaste miejsce zajęła drużyna UMKSN Poznań (1 medal 

srebrny). 

 

Polscy tenisiści stołowi uczestniczyli w 2. 

Mistrzostwach Europy Juniorów Głuchych oraz w 14. 

Mistrzostwach Europy Głuchych. Oba mistrzostwa 

odbyły się w bułgarskiej Albenie w dniach 11-

18.04.2019 r. Tenisistki stołowe w składzie: 

Gabriela Dyszkiewicz, Julia Szmiel, Iwona Żyła oraz 

Milena Walesiak zdobyły drużynowo brązowy medal 

seniorów. W grze podwójnej chłopców do lat 15, 

Karol Jabłoński oraz Michał Wawrzesta zdobyli 

brązowy medal, w grze mieszanej do lat 15, Karol 

Jabłoński oraz Maria Vlad (Rumunia), wywalczyli 

srebrny medal mistrzostw juniorów. Brązowy medal      

   wywalczyła Aleksandra Kniaź, w parze z Pamelą    

   Iola (Węgry).  

 

Podczas XIX Zimowych Igrzysk Głuchych (Włochy, 12-

21.12.2019 r.) polscy szachiści wywalczyli 4. Miejsce w 

kategorii drużynowej (Mateusz Łapaj, Tomasz Miozga, 

srebrny medal Krzysztof Chęciak, Bogdan Kozłowski, Jerzy 

Strzelecki, Maciej Szalko). Srebrny medal, w szachach 

błyskawicznych, zdobył Mateusz Łapaj. Dodatkowo, Mateusz 

Łapaj, otrzymał nieoficjalny złoty medal za największą 

liczbę wygranych partii na swojej szachownicy. Drużyna 

żeńska w składzie: Monika Kobylińska, Joanna 

Strześniewska, Izabela Towarnicka, Malwina Szewczyk, Ewa    

  Wardziak, Bożena, Krzyszkowiak, zdobyły brązowy medal  

  Igrzysk. Indywidualnie, Malwina Szewczyk osiągnęła    

                                                           wysokie, czwarte miejsce Igrzysk.  

 

   
 

   Reprezentacja Polski tenisa stołowego, Albena 2019 

r. 

       Mateusz Łapaj z trenerem, Włochy 2019 r. 
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5. Mistrzostwa Świata Głuchych w Koszykówce 

odbyły się w Lublinie (27.06-6.07.2019 r.). Polscy 

koszykarze i koszykarki, zajęli piąte miejsce na 

świecie. Koszykarki zagrały w składzie: Anna 

Kuźniewska, Dominika Bigaj, Olga Wróbel, 

Angelika Głuszek, Dominika Szczygieł, Marta 

Figiel, Matylda Dobejko, Agata Krygowska, 

Natalia Pyskło, Sara Twardowska, Karolina 

Przybył.  

 

 

 

 

 

Skład mężczyzn: Mateusz Czupryn, Szymon Barys, 

Jakub Wudarczyk, Edwin Manuel Silva Perez, 

Przemysław Dolny, Tomasz Morawski, Mariusz 

Kwasek, Jakub Wania, Mikołaj Lewandowicz, 

Maciej Gawryś, January Sobczak, Wojciech Inglot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrny medal z 4. Mistrzostw Świata Głuchych w Futsalu (Winterthur, 9-16.11.2019 r.) zdobyły 

polskie piłkarki halowe. Po bardzo dobrych grach grupowych, ćwierćfinałowych i półfinałowych, 

Polki przegrały w finale z drużyną Brazylii. Z kolei reprezentacja Polski mężczyzn w meczu o 13/14 

miejsce pokonała drużynę Białorusi.  

 

 

 

 

 

 

     Reprezentacja Polski koszykarek, Lublin 2019 r. 

Reprezentacja Polski kobiet w futsalu, Winterthur 2019 

r. 

       Reprezentacja Polski koszykarzy, Lublin 2019 r. 
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W brazylijskim Sao Paulo odbyły się 5. Mistrzostwa Świata 

Niesłyszących w Pływaniu (25-31.08.2019 r.). W mistrzostwach 

startowało 146 zawodników z 30 krajów. Polscy pływacy zdobyli 

trzynaście medali. Artur Pióro: złoty medal (800 m stylem 

dowolnym), srebrny medal (400 m stylem dowolnym), brązowy 

medal (1500 m stylem dowolnym i w sztafecie 4x100 stylem 

dowolnym mix). Konrad Powroźnik: srebrny medal (200 m stylem 

motylkowym), brązowy medal (400 m stylem zmiennym i w 

sztafecie 4x100 zmiennym mix). Julia Chmielewska: złoty medal 

(200 m stylem klasycznym), srebrny medal (200 m stylem 

dowolnym), brązowy medal (200 m stylem zmiennym i w sztafecie 

4x100 stylem dowolnym mix). Julia Dragan: złoty medal (1500 m 

stylem dowolnym), srebrny medal (800 m stylem dowolnym i 200 m 

stylem klasycznym), brązowy medal (400 m stylem zmiennym i w 

sztafecie 4x100 m stylem dowolnym mix). Julia Sawka, powracającą do zdrowia po kontuzjach, 

zajęła miejsca tuż za podium. Wsparcie drużyny stanowili także Kacper Nowicki, Jakub 

Kaczmarczyk, Igor Stempurski, Nina Bęben, Sandra Michałowska i Klaudia Jarzewicz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Reprezentacja Polski pływaków, Sao Paulo 2019 r. 

 

 

 

 

Po raz kolejny, Poznań, był organizatorem 23. Międzynarodowego Mityngu Pływackiego im. J. 

Sikorskiego (29.11-1.12.2019 r.) W Mityngu brało udział 165 zawodników z 10 krajów europejskich. 

W końcowej klasyfikacji medalowej Spartan Lublin zajął drugie miejsce zdobywając 12 złotych 

medali, 13 medali srebrnych oraz 6 medali brązowych. Piąte miejsce zajęli pływacy z Instytutu 

Głuchych z Warszawy (5 medali złotych, 4 medale srebrne, 5 medali brązowych). 

 

W Warszawie, w dniach 6-8.12.2019 r., odbył się 3. Międzynarodowy Turniej w Szachach i 

Warcabach dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej. W turnieju wzięło udział ponad 80 zawodników 

reprezentujących kluby z Polski, Mińska, Kowna, Lwowa, Połtawy. W klasyfikacji generalnej 

pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy IG Warszawa.  
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9. OPIEKA MEDYCZNA i BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

 

Opiekę medyczną nad niesłyszącymi Reprezentantami Polski, kwalifikującą do uprawiania 

sportu sprawuje Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie (na podstawie Dz.U. 2016 

poz. 1172). Zawodnicy poddawani są m. in. badaniu przedmiotowemu, m. in morfologia krwi i 

moczu, segmentowej analizie składu ciała, badaniu otolaryngologicznemu. W pracowni Diagnostyki 

Funkcjonalnej przeprowadzany jest test sprawności narządu ruchu FMS (Functional Movement 

Screen). Informację na temat zdolności do uprawiania sportu kwalifikowanego dopełnia diagnoza 

Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz badanie EKG. 

 

Badania diagnostyczne piłkarzy i piłkarek nożnych PZSN obejmujące analizę składu ciała oraz 

określenie poziomu zdolności motorycznych, prowadzone są regularnie podczas zgrupowań od 2015 

roku przez Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2021 roku 

planowane jest objęcie badaniami diagnostycznymi (antropometrycznymi i biomechanicznymi) 

pozostałych reprezentacji Polski PZSN. 
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10. KSZTAŁCENIE 

 

W ramach zachęcania sportowców niesłyszących do kontynuowania przez nich edukacji 

akademickiej, w latach 2021-2022, planowany jest udział PZSN oraz klubów sportowych zrzeszonych 

w PZSN w projekcie badawczym pt. „Włączenie sportowców niesłyszących w edukację akademicką 

i sport akademicki”. Projekt jest realizowany przez dra Adama Szulca z Instytutu Kultury Fizycznej 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Oprócz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i 

klubów sportowych dla niesłyszących w projekcie biorą udział: Akademicki Związek Sportowy, Polski 

Związek Głuchych oraz Europejska Organizacja Sportu Głuchych. Patronat medialny sprawują: 

biuletyn "SPORT NIESŁYSZĄCYCH", telewizja GLUSI.TV z Rzeszowa. 
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11. MARKETING I DZIAŁANIA MEDIALNE 

 

11.1. WYDAWNICTWA  

 

11.1.1.  BIULETYN „SPORT NIESŁYSZĄCYCH” 

 

Polski Związek Sportu Niesłyszących od roku 2008 wydaje biuletyn „Sport Niesłyszących”, 

który ukazuje się dwa razy w roku w okolicach lipca oraz grudnia. W biuletynie zawarte są 

informacje na temat stanu przygotowań sportowców niesłyszących do zawodów, raporty z zawodów 

sportowych, informacje o odnoszonych sukcesach sportowych na arenach krajowych oraz 

międzynarodowych. 

 

 

11.1.2.  MONOGRAFIE TEMATYCZNE 

 

Sport osób niesłyszących wymaga podjęcia prac związanych z udokumentowaniem dorobku 

organizacyjno-sportowego Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz jego poprzedniczek 

Polskiego Związku Sportu Głuchoniemych, Polskiego Związku Sportu Głuchych oraz Polskiej 

Federacji Sportu Niesłyszących, a także dorobku polskich klubów sportowych dla niesłyszących. 

 

W latach 2022-2027 polski sport niesłyszących, kluby sportowe w Polsce będą obchodziły 

stulecie swojej działalności. Będzie to doskonała okazja do podsumowania dorobku działaczy, 

trenerów i zawodników niesłyszących.  

 

W latach 2021-2025 Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz kluby sportowe dla 

niesłyszących planują wydanie drukiem monografii poświęconych upamiętnieniu rozwoju sportu 

niesłyszących w Polsce. Na przełomie 2020 i 2021 roku ukaże się drukiem monografia poświęcona 

piłce nożnej osób niesłyszących autorstwa dra Adama Szulca pt. „Morphological and motor 

characteristics of male and female Polish deaf national team football players”. W 2021 roku 

planowane jest wydanie książki przybliżającej czytelnikowi rozgrywki koszykarskie mężczyzn 

niesłyszących, w oparciu o rozegrane w Taoyuan (Chińskie Tajpej, 2015) oraz w Lublinie (Polska, 

2019) Mistrzostwa Świata w koszykówce głuchych. W 2022 roku planowane jest wydanie książki 

podsumowującej stulecie sportu niesłyszących w Polsce pod tytułem „100 lat SPORTU 

NIESŁYSZĄCYCH w POLSCE (1922-2022)”. Planowane monografie uzupełnią dotychczas wydane, 

skromne, piśmiennictwo. W latach 2010-2020 ukazało się bowiem tylko kilkanaście publikacji i 

monografii dotyczących sportu i aktywności fizycznej osób niesłyszących w Polsce: 

 

Bolach, B., Migasiewicz, J., Paliga, Z. (2010). Wpływ aktywności ruchowej na równowagę statyczną 

i dynamiczną u niedosłyszących w stopniu głębokim dzieci w wieku gimnazjalnym. Rozprawy 

Naukowe AWF we Wrocławiu, 30: 190-199. 

 

Bolach, E., Bolach, B., Wiernicka, K. (2013). Sprawność fizyczna wszechstronna dzieci w młodszym 

wieku szkolnym z niedosłuchem obustronnym w stopniu znacznym (Overall physical fitness in young 

school-age children with bilateral severe hearing loss). Fizjoterapia, 21(2): 25-35. doi: 

10.2478/physio-2013-0016. 

 

Iwańska, D., Madej, A., Urbanik, C. (2001). Porównanie poziomu siły mięśniowej dziewcząt 

niesłyszących i słyszących. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 3(2): 199-204. 
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Iwańska, D., Madej, A., Urbanik, C. (2013). Comparative analysis of endurance of not hearing and 

hearing students. Biomedical Human Kinetics, 5: 51-58. doi: 10.2478/bhk-2013-0008. 

 

Iwańska, D., Urbanik, C. (2003). Analiza możliwości dynamicznych dzieci z dysfunkcją słuchu. Acta 

Bioengineering and Biomechanics, 5(Suppl. 1): 189-195. 

 

Janiec, J., Stempurski, W. (2011). Leksykon polskich olimpijczyków niesłyszących 1924-2009. 

Lublin: Polska Federacja Sportu Niesłyszących. 

 

Pięta, A., Pięta, W. (2015). Selected Aspects of Table Tennis for the Deaf in Poland at the Turn of 

the 21th Century [in:] Seabra, D., Kosiewicz, J. Social Determinants of Sports Activity, Porto, p. 81-

99. 

 

Pięta, W. (2021). Tenis stołowy w świecie ciszy, skierowane do druku  

 

Szulc, A.M. (2017). The report and analysis of the First U21 European Deaf Football Championship 

Men, Wroclaw, Poland 2016. Human Movement, 18(2): 44-48. doi: 10.1515/humo-2017-0015. 

 

Szulc, A.M., Buśko, K., Sandurska, E., Kołodziejczyk, M. (2017). The biomechanical characteristics 

of elite deaf and hearing female soccer players: comparative analysis. Acta of Bioengineering and 

Biomechanics, 19(4): 127-133. doi: 10.5277/ABB-00907-2017-02. 

 

Szulc A.M. (2019). The report and analysis of the 2nd U21 European Deaf Football Championship, 

Stockholm, Sweden 2018. Human Movement, 20(3): 80-87. 

 

Szulc, A. M. (2020). Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national 

team football players. Wydawnictwo Uniwerytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Wieczorek, M. (2011). Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik 

ich zdrowia fizycznego. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2): 304-310. 

 

Zwierzchowska, A. (2013). Gender-based dimorphism of aerobic and anaerobic capacity and 

physical activity preferences in deaf children and adolescents. Human Movement, 14(2): 102-109, 

doi: 10.2478/humo-2013-0011. 

 

Zwierzchowska, A., Gałkowski, T, Żebrowska, A. (2013). Psychosocial determinants of 

morphofunctional development of children and adolescents with deafness. Archives des Sciences, 

66(4): 133-152. 

 

Zwierzchowska, A., Gawlik, K., Grabara, M. (2004). Energetic and coordination abilities of deaf 

children. Journal of Human Kinetics, 11: 83-92. 

 

Zwierzchowska, A., Gawlik, K., Grabara, M. (2008). Deafness and motor abilities level. Biology of 

Sport, 25(3): 263-274. 

 

Zwierzchowska, A., Żebrowska, A. (2015). Morphofunctional development of children and 

adolescents with deafness. [In:] Educating diverse learners: many ways, one goal. 22nd 

International Congress on the Education of the Deaf, July 6-9, 2015, Athens, Greece. 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 98 z 102 
 
 

Żebrowska, A., Gawlik, K., Zwierzchowska, A. (2007). Spirometric measurements and physical 

efficiency in children and adolescents with hearing and visual impairments. Journal of Physiology 

and Pharmacology, 58(Suppl. 5, Pt 2): 847-857. 

 

Żebrowska, A., Zwierzchowska, A. (2006). Spirometric values and aerobic efficiency of children and 

adolescents with hearing loss. Journal of Physiology and Pharmacology, 57(Suppl. 4): 443-447. 

 

 

11.2.  STRONY INTERNETOWE I SOCIAL MEDIA 

 

➢ Polski Związek Sportu Niesłyszących     www.pzsn.pl 

➢ Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (ICSD)   www.deaflympics.com 

➢ Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (CISS)   www.ciss.org 

➢ Europejska Organizacja Sportu Głuchych (EDSO)  www.edso.eu 

➢ Międzynarodowa Federacja Koszykówki Głuchych (DIBF)  www.dibf.org 

➢ Międzynarodowy Komitet Szachów Głuchych (ICCD)  www.chessdeaf.org 

➢ Międzynarodowy Związek Piłki Nożnej Głuchych (DIFA)  www.difa.org 

➢ Światowa Federacja Golf Głuchych (WDGF)   www.worlddeafgolf.com 

➢ Europejska Liga Mistrzów Głuchych (DCL)    www.dcl-football.com 

➢ Klubowy Puchar Europy Głuchych w Narciarstwie Alpejskim    www.deafskieuropacup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 99 z 102 
 
 

12. FINANSOWANIE 

 

Dane dotyczące finansowania sportu niesłyszących w Polsce, realizowane głównie poprzez 

PZSN, zawarto w następujących publikacjach: 

 

➢ Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i 

Dziedzictwa Narodowego, nr KNO.410.003.00.2016, nr ewidencyjny 

194/2016/P/16/023/KNO. 

➢ Wystąpienie Pokontrolne Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie. Numer i tytuł 

kontroli: P/16/023 Rozwój sportu osób niepełnosprawnych za lata 2013-2016. 

➢ Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Kultura Fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014 

r. 

➢ Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwo Sportu i Turystyki: Sprawozdania Polskiego 

Związku Sportu Niesłyszących za lata 2015-2019. 

 

Poszczególne imprezy sportowe rangi mistrzostw Polski, Pucharu Polski, turniejów 

ogólnopolskich realizowano przy współfinansowaniu m. in.: Samorządu Województwa 

Mazowieckiego; Urzędu Gminy i/lub Miasta: Radomia, Wrocławia, Wisły, Rzeszowa, Lublina, Łodzi, 

Płocka, Krakowa; Urzędów Marszałkowskich: Województwa Dolnośląskiego, Województwa 

Podkarpackiego, Województwa Lubelskiego, Województwa Śląskiego, Województwa 

Wielkopolskiego. 
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13. AUTORZY STRATEGII 

 

Wojciech Stempurski - urodzony dn. 20.12.1970 roku w Lublinie. Absolwent Wyższej Szkoły 

Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie: Akademia Podlaska), magister matematyki – 

specjalność nauczycielska. Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną ukończył w 1999 rok. Następnie, 

w 2004 roku, ukończył Pedagogikę Specjalną – Surdopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 1999 roku jest nauczycielem dyplomowanym matematyki 

w Technikum w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i 

Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.  

 

Wojciech Stempurski związany jest ze sportem niesłyszących od 1985 roku. Podczas nauki w 

Technikum Budowlanym w Wejherowie trenował w Morskim Klubie Sportowych Głuchych w Gdańsku. 

Po powrocie do rodzinnego miasta Lublina w 1991 roku, trenował w Lubelskim Klubie Sportowym 

Głuchych „Spartan”. Ze „Spartanem” wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski w koszykówce i na 

krótko był członkiem kadry narodowej w koszykówce. 

 

W latach 2012-2016 pełnił funkcję prezesa klubu „Spartan”. 

 

Od roku 2006 jest instruktorem piłki nożnej w klubie „Spartan” Lublin osiągając bardzo wiele 

tytułów mistrza Polski w piłce nożnej seniorów i juniorów. Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 

U21 we Wrocławiu, pełnił funkcję asystenta trenera reprezentacji Polski - Aleksandra 

Opaczewskiego. Prowadzona przez obu selekcjonerów reprezentacja Polski wywalczyła tytuł 

mistrzów Europy. 

 

W roku 2005 wraz z działaczami „Spartana” Stanisławem Jańcem i Jarosławem Jańcem utworzył 

komitet założycielski Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących (PFSN), której był pierwszym 

prezesem w latach 2005-2011. PFSN rozpoczęła aktywną współpracę z zagranicznymi instytucjami 

sportowym na świecie. Na wskutek nowej ustawy o sporcie Polska Federacja Sportu Niesłyszących 

została przekształcona w Polski Związek Sportu Niesłyszących, którego był wiceprezesem w latach 

2011-2019.  

 

Od 2019 roku pełni funkcję prezesa PZSN.  

 

Wojciech Stempurski jest członkiem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu.  

 

W latach 2009-2019 Wojciech Stempurski był współorganizatorem wielu imprez sportowych o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym w Polsce. 

 

Jako przedstawiciel PFSN, a następnie PZSN, brał udział w Kongresach międzynarodowych instytucji 

zarządzających sportem Głuchych, m in.:  

 

➢ Międzynarodowego Komitetu Sportu Głuchych (ICSD): 2009 – Tajpej; 2011 – Rzym; 2013 – 

Sofia; 2015 – Chanty Mansyjsk; 2017 – Samsun; 2019 – Valtellina-Valchiavenna; 

➢ Europejskiej Organizacji Sportu Głuchych (EDSO): 2010 – Essen; 2012 – Moskwa; 2014 – 

Antalya; 2018 – Iraklion. 

 

W 2020 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju i upowszechniania 

sportu. 

 



 

 

             Strategia Rozwoju Sportu Niesłyszących w Polsce w latach 2021-2025         Strona 101 z 102 
 
 

Jarosław Janiec – polski działacz sportowy i społeczny niesłyszących, ur. 25.09.1967 r. w 

Hrubieszowie. W latach 1974-1982 uczęszczał do szkoły podstawowej w Lublinie. W latach 1980-

1982 Jarosław Janiec był przewodniczącym Szkolnego Klubu Sportowego (SKS) przy szkole 

podstawowej przy ulicy Lucyny Herc 4 (obecnie ul. Ordonówny 4) w Lublinie, gdzie organizował 

rozgrywki ligi szkolnej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Lublinie, w latach 1982-1987, 

kontynuował naukę w Liceum Zawodowym nr 31 w Warszawie, kierunek elektromechanik urządzeń 

przemysłowych. W tym samym czasie Jarosław Janiec był przewodniczącym Szkolnego Klubu 

Sportowego (SKS) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Głuchych przy ulicy Łuckiej 17/23. Jako 

przewodniczący szkolnego klubu sportowego przyczynił się do zorganizowania licznych sekcji 

sportowych, które swoim zasięgiem objęły wszystkie typy klas i prowadziły działalność na rzecz 

popularyzowania sportu wśród uczniów niesłyszących oraz organizowania imprez sportowych. 

Podczas nauki w liceum, Jarosław Janiec doskonale realizował się w wielu dyscyplinach sportowych. 

Był wyróżniającym się zawodnikiem piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, szachów oraz tenisa 

stołowego. Po ukończeniu liceum, w latach 1987-1997, był przewodniczącym Rady Młodzieżowej 

przy Polskim Związku Głuchych w Lublinie, członkiem Polskiego Związku Głuchych oraz członkiem 

Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych. W latach 1983-1987 był zawodnikiem sekcji 

koszykówki Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych „Wars” w Warszawie. Trzykrotnie wywalczył 

tytuł mistrza Polski juniorów (1985, 1986, 1987) oraz jeden raz tytuł mistrza Polski seniorów. W 

kolejnych latach (1987-2009) był koszykarzem Lubelskiego Klubu Sportowego Głuchych „Spartan” 

Lublin. Wraz z zespołem wielokrotnie zdobywał medale Mistrzostw Polski Niesłyszących i Pucharu 

Polski Niesłyszących. Jarosław Janiec był również reprezentantem Polski Niesłyszących w 

koszykówce i udział brał w Mistrzostwach Europy Głuchych w Koszykówce w Krakowie w roku 1996, 

gdzie reprezentacja Polski zajęła 5 miejsce. Od 1998 roku do 2010 roku, Jarosław Janiec pełnił 

funkcję trenera koszykarzy w klubie „Spartan” Lublin. Trenowany przez niego zespół wielokrotnie 

stawał na podium mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Był trenerem nowo powstałej kadry narodowej 

niesłyszących koszykarek. Zespół uczestniczył w Mistrzostwach Europy Głuchych w Bambergu (20-

28.06.2008 r.), gdzie zajął 8 miejsce. W 2009 roku założył sekcję piłki nożnej kobiet. Rok później, 

w dniach od 06 do 14.11.2010 roku, jako asystent trenera reprezentacji Polski kobiet niesłyszących, 

uczestniczył w Mistrzostwach Europy Głuchych w Halowej Piłce Nożnej w Winterthur (Szwajcaria), 

gdzie reprezentacja kobiet zajęła 5 miejsce. W 2011 roku, w Örebro (Szwecja) reprezentacja Polski 

piłkarek halowych uczestniczyła w Mistrzostwach Świata Głuchych (18-26.11.2011 rok), gdzie zajęła 

szóste miejsce. W Örebro, Jarosław Janiec, pełnił funkcję asystenta trenera reprezentacji Polski. 

W latach 1987-1992 pracował w Spółdzielni Inwalidów w Lublinie jako stolarz. Następnie, od 1992 

do 2001 roku, pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie jako malarz samochodowy. 

Po upadku Daewoo Motors Poland, od 2001 roku do 2008 roku, pracował w firmie Ramex. Od 1987 

roku aktywnie związany jest z Lubelskim Klubem Sportowym Głuchych „Spartan”. Wielokrotnie, w 

latach 1990-1992, 1995-1996, 2000-2008, był wiceprezesem klubu, a w latach 2008-2012 – prezesem 

klubu. W latach 1988-1990, 2012-2020 – był członkiem Zarządu klubu, a aktualnie, od 2020 roku jest 

ponownie wiceprezesem Zarządu klubu. Cały czas Jarosław Janiec umiejętnie łączył pracę 

zawodową z działalnością w klubie sportowym, a później Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących 

(PFSN), a później w Polskim Związku Sportu Niesłyszących (PZSN). W strukturach PFSN, w latach 

2004-2011 był wiceprezesem PFSN, a po przekształceniu PFSN na PZSN, został wybrany na prezesa 

PZSN (2011-219). Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu PZSN. W latach 2017-2019 był 

członkiem Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław 

Janiec, z racji pełnionych funkcji w klubie „Spartan” Lublin oraz we władzach PFSN i PZSN, był 

organizatorem i współorganizatorem wielu sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w 

Polsce (2009 – 2019): 

➢ 2009 – Mistrzostw Europy Głuchych w Koszykówce do lat 20 w Lublinie, 

➢ 2010 - Mistrzostw Świata Głuchych w Koszykówce do lat 21 w Lublinie, 
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➢ 2011 – Mistrzostw Europy Głuchych w Tenisie Stołowym w Częstochowie, 

➢ 2012 – Mistrzostw Europy Głuchych Juniorów w Lekkoatletyce w Bydgoszczy, 

➢ 2014 – Mistrzostw Europy Głuchych w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy, 

➢ 2015 – Mistrzostw Europy Głuchych w Maratonie w Lublinie, 

➢ 2015 – Mistrzostw Europy Głuchych w Lekkoatletyce w Bydgoszczy, 

➢ 2016 – Halowych Mistrzostw Europy Głuchych w Lekkoatletyce w Toruniu, 

➢ 2016 – Mistrzostw Europy Głuchych w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn do lat 21 w Łodzi 

➢ 2016 – Mistrzostwa Europy Głuchych w Piłce Nożnej Mężczyzn do lat 21 we Wrocławiu, 

➢ 2017 – Mistrzostw Europy Głuchych w Koszykówce do lat 21 w Lublinie, 

➢ 2018 – Mistrzostw Europy Głuchych w Pływaniu w Lublinie, 

➢ 2018 – Mistrzostw Europy Głuchych w Żeglarstwie w Pucku, 

➢ 2018 – Mistrzostw Europy Głuchych w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy, 

➢ 2019 - Mistrzostw Świata Głuchych w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn w Lublinie. 

 

Jarosław Janiec, jako przedstawiciel PFSN, a następnie PZSN, brał udział w Kongresach:  

➢ ICSD – Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych: 2009 – Tajpej; 2011 – Rzym; 2013 – Sofia; 

2015 – Chanty Mansyjsk; 2017 – Samsun; 2019 – Valtellina-Valchiavenna. 

➢ EDSO – Europejska Organizacja Sportu Głuchych: 2010 – Essen; 2012 – Moskwa; 2014 – Antalya; 

2018 – Iraklion. 

➢ ICCD – Międzynarodowy Komitet Szachów Głuchych: 2014 – Opatija. 

➢ DIBF – Międzynarodowa Federacja Koszykówki Głuchych: 2011 – Palermo; 2016 – Saloniki; 

2019 – Lublin. 

 

26 czerwca 2016 roku, podczas kongresu DIBF w Salonikach, Jarosław Janiec został wybrany na 

stanowisko prezydenta DIBF Europe. Funkcję tę pełni społecznie, nie pobierając za nią żadnego 

wynagrodzenia. W związku z pandemią COVID-19 kadencja Jarosława Jańca została przedłużona do 

20 października 2021r. W 2020 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla 

rozwoju i upowszechniania sportu. 

 

Adam Michał Szulc urodzony 10 czerwca 1972 roku w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek: technika komputerowa (1999 r.) oraz absolwent 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: fizyka (2008 r.). Od 1996 roku zatrudniony 

na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze 

fizycznej uzyskał w 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku pod 

kierunkiem dr hab. Włodzimierza Erdmanna. Kierownik licznych grantów naukowych dotyczących 

sportu i aktywności fizycznej m. in. International Visegrad Fund, Small Grant (2014 r.), 

„Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu i białego sektora” (2014 

r.), “Aktywność fizyczna – lekarzem chorób przewlekłych” – grant Fundacji Lotto „Milion Marzeń” 

(2015 r.), „Physical activity tests of people before and after liver transplantation” (2015-2019 r.), 

„Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki” (2020 

r). Autor licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2015 roku 

aktywnie współpracuje z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących. Kierownik drużyny reprezentacji 

Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej. Asystent trenera kobiecej reprezentacji Polski w piłce 

nożnej podczas: Igrzysk Głuchych w Samsun (Turcja, 2017; srebrny medal Igrzysk); Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn U21 w Sztokholmie (Szwecja, 2018; 5 miejsce), Mistrzostw Świata 

w Futsalu w Winterthur (Szwajcaria, 2019; srebrny medal mistrzostw). Odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi za zasługi dla sportu (2020). 

 


