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Polska od lat nale¿y do tych pañstw, które w swojej polityce spo³ecznej
stasuj¹ zasady rozwi¹zywania problemów osób niepe³nosprawnych równie¿
poprzez stwarzanie warunków i zachêcanie ich do aktywnego udzia³u w kulturze fizycznej.
Doœwiadczenia specjalistów rehabilitacji wynikaj¹ce z wieloletniej praktyki wykaza³y, ¿e czynne uprawianie sportu ma ogromne wrêcz znaczenie dla
osób niepe³nosprawnych. Czynne uprawianie sportu wywo³uje bardziej trwa³e
zainteresowanie aktywnoœci¹ ruchow¹ w ogóle, sprzyjaj¹c szybszej likwidacji
barier i ograniczeñ ruchowych powsta³ych przez choroby lub urazy, a tak¿e, co
jest równie wa¿ne, przyczynia siê do szybszego odzyskiwania równowagi psychicznej bêd¹c jedn¹ z istotnych dróg wiod¹cych do jak najpe³niejszej integracji spo³ecznej. Dlatego sport – ten wyczynowy i ten traktowany jako rekreacja – jest tak wa¿ny dla spo³ecznoœci osób niepe³nosprawnych, ale te¿ dla
ca³ego spo³eczeñstwa, bowiem niepe³nosprawni s¹ jego integraln¹ czêœci¹.
St¹d nie mo¿na nie doceniaæ wszelkich dzia³añ podejmowanych w tej
dziedzinie. St¹d tak wa¿na jest rola Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „START”, dzia³aj¹cego w Wejherowie ju¿ 40 lat. O niewielkiej tylko czêœci
tej dzia³alnoœci i niewielu spoœród licznych sukcesów piszemy w tej któkiej
monografii.
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Szanowni i Drodzy Pañstwo!
Kiedy sportowcy z ca³ego œwiata prze¿ywali obchody Wielkiego Jubileuszu w Rzymie pod koniec paŸdziernika 2000 r., Jan Pawe³ II w s³owie skierowanym
do dziesiêciotysiêcznej rzeszy przedstawicieli wszystkich dyscyplin powiedzia³:
„Sport jest z pewnoœci¹ jednym z wa¿nych zjawisk, zdolnym przekazywaæ bardzo g³êbokie
wartoœci jêzykiem powszechnie zrozumia³ym. Mo¿e byæ noœnikiem wznios³ych idea³ów humanistycznych i duchowych, jeœli jest praktykowany w duchu pe³nego poszanowania regu³. Nie polega on
jedynie na sile fizycznej i wydolnoœci miêœni, ale ma tak¿e duszê i dlatego musi w pe³ni ukazywaæ
swe oblicze. Potencja³ zaœ ukryty w sporcie sprawia, ¿e jest on szczególnie wa¿nym narzêdziem
integralnego rozwoju cz³owieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania spo³eczeñstwa bardziej ludzkiego”.
Wypowiedziane siedem lat temu przez naszego Wielkiego Rodaka s³owa nigdy nie strac¹
na swej aktualnoœci. Takie pojmowanie sportu i rekreacji oraz id¹cej za nimi integracji miêdzyludzkiej bêdzie zawsze pobudzaæ ludzi do ukazywania swoich najlepszych stron, swoich najlepiej rozumianych mo¿liwoœci, zw³aszcza w integracyjnym wymiarze sportu i rekreacji.
Cieszy mnie fakt, i¿ taki cel przyœwieca równie¿ wejherowskiej organizacji jak¹ jest Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”. Minione 40 lat krzewienia kultury fizycznej wœród
dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych, ale przede wszystkim w œrodowisku osób niepe³nosprawnych,
zas³uguje na najwy¿szy szacunek i uznanie. Dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju sportu i rekreacji ruchowej wœród osób niepe³nosprawnych jest wyzwaniem nie³atwym, ale niezwykle wa¿nym. Nie ma
zapewne skuteczniejszej formy rehabilitacji dla osób niepe³nosprawnych, a jednoczeœnie tak aktywnych ruchowo, jak zajêcia sportowo- rekreacyjne, czy szeroko rozumiany udzia³ w imprezach o
charakterze sportowym. Takie zajêcia w sposób niezast¹piony przyczyniaj¹ siê do wzrostu poziomu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, a systematyczne æwiczenia sprawiaj¹, ¿e wejherowski
„START” w kolejnych krajowych i miêdzynarodowych rywalizacjach sportowych odnosi coraz
wiêksze sukcesy.
Za organizowanie imprez sportowych, zajêæ rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, szkoleñ
oraz udzia³ w lokalnym i ogólnopolskim ¿yciu sportowym, Zarz¹dowi oraz wszystkim cz³onkom
Stowarzyszenia serdecznie dziêkujê.
Gratulujê tak¿e wszystkich dotychczasowych osi¹gniêæ a przede wszystkim medali olimpijskich
oraz z Mistrzostw Œwiata i Europy a tak¿e Polski.
Z okazji Jubileuszu ¿yczê Pañstwu satysfakcji z podejmowanych dzia³añ i licznych sukcesów we wszystkich realizowanych obecnie przedsiêwziêciach oraz wszelkiej pomyœlnoœci w
¿yciu osobistym.
Z przekonaniem mogê dziœ stwierdziæ, ¿e Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START’ Wejherowo od wielu lat jest jedn¹ z najlepszych wizytówek Ziemi Wejherowskiej.

Starosta Wejherowski
Józef Reszke
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Drodzy Czytelnicy
W Wejherowie jest wiele organizacji i stowarzyszeñ, które swoj¹ aktywnoœci¹ w sposób znacz¹cy wyró¿niaj¹ siê w obszarze ¿ycia spo³ecznego. Jedn¹ z nich
jest Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START (dawniej KS Start – Zryw Wejherowo), które w tym roku obchodzi swój jubileusz 40.lecia dzia³alnoœci. Pozycja
tego klubu wœród stowarzyszeñ sportowych Wejherowa jest szczególna, bowiem
ISS START w swoich szeregach zrzesza osoby niepe³nosprawne i zdrowe.
Sport niepe³nosprawnych to forma aktywnoœci ruchowej wyrabiaj¹ca i podnosz¹ca sprawnoœæ fizyczn¹ na poziom gwarantuj¹cy samodzielnoœæ ¿yciow¹, stanowi element kompleksowego programu rehabilitacji, jest te¿ skuteczn¹ form¹ rehabilitacji spo³ecznej. W trakcie szkolenia sportowego wdra¿ane s¹ takie wartoœci jak
tolerancja, duch dzia³ania sportowego i si³a charakteru a rywalizacja sportowa pozwala na wyjœcie z zamkniêtego œrodowiska, pomaga pokonywaæ bariery i kompleksy zwi¹zane z byciem cz³owiekiem niepe³nosprawnym. Wejherowski Klub w sposób
znakomity wdra¿a³ i wdra¿a te na wskroœ humanitarne idee w swojej dzia³alnoœci.
W ci¹gu 40 lat dzia³acze Klubu racjonalnie ³¹czyli sport rekreacyjny ze sportem wyczynowym osób niepe³nosprawnych. Zawodnicy tego Klubu od wielu lat byli
i s¹ cz³onkami kadry narodowej w takich dyscyplinach jak podnoszenie ciê¿arów i
tenis sto³owy. Reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Paraolimpijskich zdobywaj¹c
z³ote i srebrne medale (Henryk Kohnke – z³oty medal w podnoszeniu ciê¿arów na
Igrzyskach w Seulu i srebrny medal na Igrzyskach w Barcelonie oraz Natalia Partyka – z³oty i srebrny medal w tenisie sto³owym na Igrzyskach w Atenach) a tytu³y
Mistrzów Œwiata, Europy i Polski trudno w tej krótkiej przedmowie nawet wymieniæ.
Pragnê wyraziæ swoje ogromne uznanie dla bogatego dorobku ISS START,
podziêkowaæ za niezwykle wa¿n¹ i odpowiedzialn¹ pracê na rzecz osób niepe³nosprawnych z naszego miasta i regionu oraz za kreowanie pozytywnego wizerunku
œrodowiska sportowego Wejherowa w kraju i zagranic¹.
¯ycz¹c kolejnych sukcesów sportowych zawodnikom i Zarz¹dowi Klubu
satysfakcji z podejmowanych dzia³añ, zachêcam Czytelników do zapoznania siê z
bogat¹ histori¹ stowarzyszenia zawart¹ w tej okolicznoœciowej publikacji.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
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Szanowni
Pañstwo!
Jubileusz 40-lecia dzia³alnoœci sportowej wœród osób niepe³nosprawnych w Wejherowie i na Pomorzu Gdañskim jest okazj¹ do spojrzenia w przesz³oœæ, w trakcie czego z nieskrywan¹ nostalgi¹ wspominamy wielu wspania³ych zawodników, niezapomniane prze¿ycia i niestrudzonych dzia³aczy.
A pocz¹tki nie by³y ³atwe! Nie znaliœmy specyfiki sportu niepe³nosprawnych, ale z
biegiem czasu nabieraliœmy doœwiadczenia.
Utworzone Ko³o Sportowe „START” przy Spó³dzielni Inwalidów „Zryw” w Wejherowie w listopadzie 1967 r. systematycznie rozrasta³o siê, przybywa³o cz³onków zachêconych sportowymi sukcesami naszych zawodników i propozycjami aktywnego wypoczynku i mi³ego spêdzenia czasu. Z ka¿dym rokiem poszerza³ siê zakres dzia³ania. Za³o¿one cele wejherowskie Ko³o
Sportowe wciela³o w ¿ycie poprzez organizowanie gimnastyki rekreacyjnej w czasie przerw w
pracy, sportowych zajêæ popo³udniowych, zawodów sportowych, rajdów, obozów i innych imprez turystycznych. Po licznych zmianach organizacyjnych na przestrzeni wielu lat, od grudnia
2003 roku, w strukturze Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „START” Wejherowo.
Czasami a¿ trudno w to uwierzyæ, ¿e od sportu masowego czy rekreacji tylko krok dzieli od sportu
wyczynowego. Tak, wyczynowego! I to na œwiatowym poziomie. W organizowanych Mistrzostwach Polski, Europy i Œwiata, czy na Igrzyskach Paraolimpijskich olbrzymie sukcesy odnosili
Polacy, a wœród nich tak¿e nasi wejherowscy zawodnicy.
A przez to, na arenach krajowych i miêdzynarodowych, znakomicie promowali tak
Wejherowo, jak i piêkn¹ ziemiê Kaszubsko – Pomorsk¹.
Z okazji skromnego jubileuszu – 40 lat dzia³ania (od 30 listopada 1967 r.) – pragniemy
wspomnieæ i podziêkowaæ za³o¿ycielom Ko³a Sportowego. Byli wœród nich m.in. Hubert Meyer, inicjator i ówczesny prezes Spó³dzielni, Marian Tarsasiuk, Zdzis³aw Szczodrowski, Krystyna Wojnowska, Stanis³aw Klank i Krzysztof Ruchalski.
Wielu niezapomnianych prze¿yæ dostarczyli nam nasi sportowcy – „olimpijczycy”:
- Natalia PARTYKA, z³ota i srebrna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich „Ateny’2004” w
tenisie sto³owym;
- Henryk KOHNKE, z³oty medalista Igrzysk Paraolimpijskich „Seul’1988” i srebrny medalista
Igrzysk „Barcelona’94” w podnoszeniu ciê¿arów;
- Józef MOTOWID£O – uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich „Sydney’2000” w tenisie sto³owym (V – VIII m.);
oraz inni œwietni zawodnicy, których wspominamy w niniejszej monografii.
Tu nale¿y te¿ podkreœliæ zas³ugi po³o¿one przez Tarasa Strzeleckiego, d³ugoletniego
trenera, który od ponad 30 lat prowadzi zajêcia z naszymi zawodnikami. To m.in. dziêki niemu

6

wiele nazwisk œwietnych sportowców z Wejherowa znanych jest nie tylko w Polsce ale i na
ca³ym œwiecie.
Wyra¿amy szacunek i podziêkowania wszystkim dzia³aczom naszej organizacji – z
przesz³oœci jak i dzisiejszych czasów – by³ym w³adzom Spó³dzielni Inwalidów „ZRYW”, a nie¿yj¹cym ju¿ Kole¿ankom i Kolegom sk³adamy ho³d i zapewniamy o naszej niegasn¹cej pamiêci.
Serdecznie dziêkujemy za wieloletni¹ wspó³pracê, pomoc merytoryczn¹ i finansow¹
Polskiemu Zwi¹zkowi Sportu Niepe³nosprawnych „START” w Warszawie z Maciejem Skupniewskim i prezesem Witoldem D³u¿niakiem na czele.
Gor¹ce s³owa podziêkowania kierujemy pod adresem wielu pokoleñ dzia³aczy Wojewódzkiego
Zrzeszenia Sportowego „START” w Gdañsku, a szczególnie dziêkujemy nie¿yj¹cemu ju¿ Panu
Zygmuntowi Krajnikowi oraz Panu Jerzemu Lamparskiemu, pe³ni¹cemu aktualnie funkcjê
wiceprezesa PZSN „START” w Warszawie
By³oby z naszej strony nietaktem nie wspomnieæ i nie podziêkowaæ w tym miejscu
wielkiemu pasjonatowi i przyjacielowi sportu niepe³nosprawnych, Panu Maciejowi Kowalczukowi z Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku.
Chcielibyœmy podkreœliæ, ¿e w naszej dzia³alnoœci zawsze mogliœmy liczyæ na ¿yczliw¹
wspó³pracê i pomoc ze strony w³adz samorz¹dowych wszystkich szczebli. Dziêkujemy!
Dziêkujemy Panu Janowi Koz³owskiemu, Marsza³kowi Województwa Pomorskiego, Panu Józefowi Reszke, Staroœcie Powiatu Wejherowskiego, Panu Krzysztofowi Hildebrandtowi, Prezydentowi Miasta Wejherowa.
Dziêkujemy równie¿ za pomoc w rozwoju sportu niepe³nosprawnych Pani Genowefie
Ma³yszko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Panu Sewerynowi Œwitkowskiemu, dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie, przedstawicielom PFRON
oraz wszystkim Darczyñcom, Sponsorom i Przyjacio³om, których a¿ trudno wszystkich by³oby, ze
wzglêdu na du¿a iloœæ, wymieniæ. Ale na zawsze pozostan¹ w naszych sercach i na kartach
Kroniki naszego Stowarzyszenia.
Dziêkujemy równie¿ dzia³aczom Zarz¹du Pomorskiego Wojewódzkiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego w Gdañsku z jego prezesem Panem Ryszardem Weisbrodtem na czele za wspó³pracê, która przyczyni³a siê do popularyzacji tej piêknej dyscypliny sportowej w naszym œrodowisku osób niepe³nosprawnych.
Dziêkujemy za owocn¹ i wyrozumia³¹ wspó³pracê Panu Adamowi Kleinowi, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ nr 2 w Wejherowie, który ju¿ od ponad 30 lat udostêpnia nam salê sportow¹
a obecni pomieszczenia na siedzibê Stowarzyszenia, a jego zaanga¿owanie w nasz¹ codzienn¹
dzia³alnoœæ zas³uguje na najwy¿sze uznanie.
Wdziêczni jesteœmy równie¿ dziennikarzom regionalnych i lokalnych massmediów, którzy zawsze chêtnie przedstawiali nasze osi¹gniêcia s³owem, dŸwiêkiem i obrazem przyczyniaj¹c
siê do popularyzacji sylwetek naszych sportowców, buduj¹c spo³eczne uznanie dla ich trudu i
osi¹gniêæ, przez co tworzyli coraz bardziej przyjazn¹ atmosferê wokó³ sportu osób niepe³nosprawnych i integruj¹c ich z ca³ym lokalnym œrodowiskiem.
Z okazji 40-lecia sportu niepe³nosprawnych w Wejherowie, a tak¿e na Pomorzu Gdañskim,
przekazaæ chcemy Pañstwu to okolicznoœciowe wydawnictwo, które w du¿ym skrócie przedstawi historiê dzia³alnoœci naszego Stowarzyszenia, przypomni wspania³ych zawodników, trenerów i dzia³aczy, dziêki którym mo¿emy dziœ szczyciæ siê wieloma sukcesami.

Krzysztof Ruchalski
Prezes ISS „START” Wejherowo
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40 LAT MINÊ£O....
30 listopada 1967 r. na korytarzu „starej” Spó³dzielni Inwalidów „Zryw”
przy ul. 1 Maja w Wejherowie spotka³a siê grupa zapaleñców chc¹ca utworzyæ
ko³o sportowe. I... tak siê to wszystko zaczê³o.
Ale ca³a historia dzia³alnoœci sportowej w „Zrywie” zaczê³a siê jeszcze wczeœniej, od Festynu Sportowo – Rekreacyjnego dla Niepe³nosprawnych zorganizowanego przez Miêdzyspó³dzielcze Ognisko Kultury Fizycznej „Start” w Gdañsku. Festyn
odby³ siê w czerwcu 1967 r. w Przywidzu. Wejherowsk¹ Spó³dzielniê reprezentowa³o
na nim trzech zawodników: Zdzis³aw Szczodrowski, Andrzej Staszak i Krzysztof
Ruchalski. I od razu sukces! W finale turnieju tenisa sto³owego Krzysztof Ruchalski
niespodziewanie pokona³ Bogdana Jêdrzejewskiego, œwietnego, znanego nie tylko w
Polsce zawodnika. Ten sukces natchn¹³ kilku pasjonatów sportowego trybu ¿ycia ide¹,
¿e „coœ z tym trzeba zrobiæ”. ..
No i zrobiono. W³aœnie 30 listopada 1967 r. I trwa to ju¿ nieprzerwanie od 40
lat. Z sukcesami, o których krótko piszemy w tej niewielkiej monografii.
Zmienia³y siê czasy, zmieniali siê ludzie, dzia³acze i sportowcy, ale nie zmienia³o siê jedno: sport niepe³nosprawnych w Wejherowie rozwija³ siê i osi¹ga³ sukcesy.
Dziœ Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” Wejherowo, bezpoœredni kontynuator Ko³a Sportowego przy MSI „Zryw”, nadal aktywnie i z sukcesami
prowadzi rozpoczêt¹ 40 lat temu dzia³alnoœæ nie tylko dla dobra œrodowiska osób niepe³nosprawnych ale ca³ej wejherowskiej spo³ecznoœci.
W sk³adzie pierwszego w historii wejherowskiego „Startu” zarz¹dzie znaleŸli siê:
Krzysztof Ruchalski – prezes
Zdzis³aw Szczodrowski – wiceprezes
Krystyna Wojnowska – sekretarz
Stanis³aw Klank i Marian Tarasiuk – cz³onkowie.
Obecny sk³ad w³adz Stowarzyszenia przedstawia siê nastêpuj¹co:

Zarz¹d:
Krzysztof Ruchalski - Prezes Zarz¹du
Andrzej Bia³as – wiceprezes
Leszek Lenda – sekretarz
Andrzej Bu³akowski – cz³onek

Komisja rewizyjna:
Miros³aw Odyniecki – przewodnicz¹cy
Adam Œledziñski – wiceprzewodnicz¹cy
Jan Zêbko – cz³onek.
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” Wejherowo z siedzib¹ przy
ul. Gdañskiej 30, posiada status organizacji po¿ytku publicznego nr KRS 0000 22
3792 i jako takie mo¿e otrzymywaæ wp³aty z tytu³y 1% odpisu od podatku na nr konta
PKO BP 41 1020 1912 0000 9502 0033 8020. Do czego zachêcamy gwarantuj¹c,
¿e nie bêd¹ to zmarnowane pieni¹dze.
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SEKCJE
SPORTOWE

dzia³aj¹ce w ramach Ko³a Sportowego „START” przy Meblarskiej
Spó³dzielni Inwalidów „ZRYW” i Integracyjnego Stowarzyszenia
Sportowego „START” Wejherowie.
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Badminton
W latach 70. i 80. by³a to ciesz¹ca siê du¿a popularnoœci¹ sekcja, mimo ¿e w tej dyscyplinie nie odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Niepe³nosprawnych. Zawodnicy tej sekcji zwyciê¿ali
praktycznie we wszystkich ligach miêdzyzak³adowych i zawodach wojewódzkich federacji „Start”.
Spektakularne zwyciêstwa odnoszono w popularnych wtedy turniejach o Puchar „Dziennika
Ba³tyckiego”.
Czo³owi zawodnicy to m.in. Kazimierz Sikora, Beata Grzenkowicz, Micha³ Jeliñski, Zbigniew Miotk, Taras Strzelecki, Bogumi³a Mêczyñska, Krzysztof Ruchalski,
Piotr Wasilke i Andrzej Kosyn.

Krêgle
Niezwykle popularna przez szereg lat sekcja, w której wystêpowa³o, stale, lub okazjonalnie, wielu sportowców osi¹gaj¹c dobre wyniki. W Mistrzostwach Polski Niepe³nosprawnych
w 1987 r. z³ote medale wywalczyli: Beata Knigo, Wies³aw Sikora i Józef Szreder. Natomiast rok
póŸniej dru¿yna KS „Start” wywalczy³a br¹zowy medal w klasyfikacji dru¿ynowej, a z³ote medale zdobyli: Beata Knigo, Mariusz Miotk i Wies³aw Sikora.
W 1986 r. w Mistrzostwach Krajów Demokracji Ludowej w Ostrawie (Czechos³owacja) z³oty medal zdoby³ Wies³aw Sikora, a dobre VIII miejsce wywalczy³ Roman Roszman.
W tym samym roku w Mistrzostwach Polski Zak³adów Pracy, które odby³y siê we
Wronkach dru¿yna krêglarzy zdoby³a z³oty medal. Warto dodaæ, ¿e by³y to mistrzostwa dla osób
pe³nosprawnych.
Dru¿yna krêglarzy przez wiele lat wystêpowa³a w II Lidze pañstwowej.
Czo³owymi zawodnikami byli te¿: Aleksander Mirski, Lucyna Osmañska, Zofia Pendowska, Stanis³aw Hirsz, Tadeusz Kwidzyñski, Miros³aw Brud, Jan Zêbko i Jaros³aw Krampa.
Opiekunem i kierownikiem sekcji by³ Józef Szreder.

Lekkoatletyka
Zawodnicy tej, szczególnie prê¿nie dzia³aj¹cej w latach 70. i 80. sekcji, osi¹gali znacz¹ce
sukcesy. W Mistrzostwach Polski Niepe³nosprawnych z³ote medale zdobywali: Helena Pionk
i Danuta Witoñ. Ponadto wielokrotnymi medalistami byli: Irena Domachowska i Zdzis³aw
Szczodrowski. Ponadto trzeba dodaæ, ¿e czo³owymi zawodnikami osi¹gaj¹cymi dobre wyniki
sportowe byli: Lucyna Osmañska, Kazimierz Zwara, Ryszard Nadolny, Micha³ Jeliñski i
Jan Zêbko.
Tu nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³pracê i pomoc uzyskan¹ od Ryszarda Gazdy,
ówczesnego dyrektora Oœrodka Szkolno – Wychowawczego dla G³uchych w Wejherowie oraz
z³o¿yæ wyrazy uznania dla nie¿yj¹cego ju¿ Stanis³awa Zielonki, trenera – wolontariusza, cz³owieka o wielkim sercu, pe³nego bezinteresownego zaanga¿owania.

£ucznictwo
Jedn¹ z pierwszych sekcji Ko³a Sportowego „Start” by³o ³ucznictwo. Istnia³a do roku
1974
A pierwsze medale Mistrzostw Polski w £ucznictwie w Poznaniu w 1969 r. zdobyli:
Stanis³aw Klank – z³oty i Helena Ruchalska – srebrny. Uzupe³nieniem dru¿yny by³ nie¿yj¹cy
ju¿ Boles³aw Mampe.
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Pi³ka no¿na
Przez wiele lat dru¿yna pi³karska bra³a udzia³ w rozgrywkach Ligi Miêdzyzak³adowej organizowanej przez TTKF w Wejherowie. Pi³karze brali te¿ udzia³
w wojewódzkich igrzyskach osób niepe³nosprawnych. Czo³owi zawodnicy tej
sekcji to m.in.: Bernard Czajko, Waldemar Okrój, Piotr Wasilke, Stanis³aw
Szymelfening, Jaros³aw Groth, Zbigniew Langa, Marcin Miotk, Jerzy
Minkowski, Henryk Sikora i Jaros³aw Krampa.

P³ywanie
Zawodnicy tej sekcji równie¿ odnosili wiele znacz¹cych sukcesów. Szczególnie w latach 80. Dla przyk³adu: 4 z³ote medale na Mistrzostwach Polski w
1981 r. zdoby³a Maria S³omowska, na Mistrzostwach Polski w 1986 r. zawodnicy tej sekcji zdobyli ogó³em 12 medali w tym: Ewa Rakowiecka 4 z³ote, Beata Wachowiak – 2 z³ote, 1 srebrny i 2 br¹zowe a Piotr Marsza³kowicz - 3
z³ote. Rok póŸniej sukces zosta³ powtórzony: znowu 12 medali. Piotr Marsza³kowski – 4 z³ote, Beata Wachowiak – 1 z³oty, 2 srebrne i 1 br¹zowy a Barbara
Rompa – 4 srebrne medale.
Sukcesy, choæ nie na tak¹ skalê, odnosili te¿ inni zawodnicy: Marek Maleszka,
Beata Knigo, Mariola Strug oraz Anna i Andrzej Bu³akowscy.

Podnoszenie ciê¿arów
To specyficzna dyscyplina polegaj¹ca na wyciskaniu sztangi le¿¹c na
³aweczce. Ju¿ w latach 70. srebrny medal na Mistrzostwach Œwiata wywalczy³
Stefan Witbrodt. Jednak najbardziej spektakularne osi¹gniêcia sta³y siê udzia³em innego zawodnika – Henryka Kohnke, dwunastokrotnego zdobywcy tytu³u Mistrza Polski, piêciokrotnego z³otego medalisty Mistrzostw Europy, Mistrza
Œwiata, mistrza Igrzysk Paraolimpijskich w Seulu i wicemistrza Igrzysk w Barcelonie (o H. Kohnke piszemy w osobnym materiale).
Oprócz nich byli te¿ inny zawodnicy, którzy osi¹gali œwietne wyniki. Andrzej Maszota – najstarszy sta¿em zawodnik, wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski (zdoby³ ogó³em 21 medali – 4 z³ote, 11 srebrnych i 6 br¹zowych) i reprezentant kraju, Tadeusz Gryglas – Mistrz Europy z 1986 r., wielokrotny Mistrz
Polski (4 z³ote medale i 1 br¹zowy), Marek Kochanik – Mistrz Polski, wielokrotny medalista (1 z³oty medal, 3 srebrne i 4 br¹zowe) oraz Miros³aw Bia³k –
Mistrz Polski z 1988 r.
Wœród zawodników tej sekcji s¹ te¿ inni medaliœci MP: Jan Zêbko, Artur Labuda czy Andrzej Riss. Œwietnym zawodnikiem, ale tylko przez pó³ roku
bêd¹cym cz³onkiem sekcji by³ Leszek Halman.
Opiekunem sekcji w latach 70. by³ Boles³aw Mampe a w latach 1980 – 2000
wielki pasjonat tej dyscypliny, Jan Zêbko.
Tu warto dodaæ, ¿e zawodnicy tej sekcji, choæ nie tylko oni, bardzo czêsto przebywali na zgrupowaniach w COS w Cetniewie, gdzie na co dzieñ spotykali siê z niezwyk³¹ ¿yczliwoœci¹ i przychylnoœci¹, za co nale¿y podziêkowaæ
Tadeuszowi Kroplewskiemu i Waldemarowi Czarskiemu.
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Siatkówka
To by³a te¿ ciesz¹ca siê du¿¹ popularnoœci¹ sekcja, której zawodnicy zdobywali laury
zarówno w zawodach ogólnopolskich jak i w rozgrywkach Wejherowskiej Ligi Miêdzyzak³adowej. Tu trzeba wspomnieæ takie nazwiska sportowców jak: Krzysztof Kornowski, Miros³aw
Falencikowski, Piotr Michalak, Wojciech Malesiñski, Taras Strzelecki, Andrzej Zienkiewicz, Zbigniew Miotk, Andrzej Kosyn i ju¿ nie¿yj¹cy Zbigniew Ko³odziejka.
A wœród kobiet: Danuta Jamróz, Izabela Naczk, Janina Miotk, Beata Knigo,
Bogumi³a Mêczyñska, Lucyna Osmañska, Beata Grzenkowicz czy Katarzyna Winkler.

Strzelectwo
Najlepszymi zawodnikami tej sekcji byli: Ewa Rakowiecka, Barbara Rompa, Micha³ Jeliñski, Tadeusz Kwidziñski i Jaros³aw Groth.

Szachy
Najwiêksz¹ indywidualnoœci¹ tej sekcji jest Zygmunt Wielecki, wielokrotny z³oty
medalista Mistrzostw Polski. W br. w Wiœle, na Mistrzostwach Œwiata zdoby³ III miejsce i br¹zowy medal, a w klasyfikacji Mistrzostw Polski z³oty. Równie¿ inni zawodnicy tej sekcji osi¹gaj¹
dobre wyniki w ró¿nego rodzaju zawodach. S¹ to: Adam Hebel (uczestnik Mistrzostw Œwiata),
Aleksander Mirski, Wies³aw Sikora, Andrzej Bu³akowski i inni. Trenerem – wolontariuszem jest wielki pasjonat tej „królewskiej gry” – Janusz Mazurkiewicz.

Tenis sto³owy
To sekcja sportowa dzia³aj¹ca „od zawsze”. I do dziœ przynosz¹ca wiele radoœci ze
sportowych sukcesów. Mo¿na by bez przesady powiedzieæ: wizytówka wejherowskiego „Startu”. Kiedyœ i dziœ.
Pierwszy du¿y sukces sportowy odnotowany zosta³ w 1969 r., gdy w Ogólnopolskim
Turnieju Tenisa Sto³owego w Teologu ko³o Bydgoszczy Krzysztof Ruchalski zaj¹³ II miejsce.
W tym roku ten sam zawodnik udanie wystêpowa³ na zawodach w Lipsku odnosz¹c szereg
cennych zwyciêstw.
Od pocz¹tku istnienia sekcji corocznie organizowano majowy turniej o „Puchar Prezesa
Spó³dzielni Inwalidów ZRYW”. Ju¿ w 1971 r. puchar ten zdoby³a na w³asnoœæ dru¿yna gospodarzy w sk³adzie: Helena Ruchalska, Andrzej Bia³as, Wies³aw Górski i Krzysztof Ruchalski, wygrywaj¹c turniej trzeci raz z rzêdu.
Rozkwit sekcji nast¹pi³ w latach 70. i 80.
Corocznie jej reprezentanci bior¹ udzia³ w Mistrzostwach Polski i to z du¿ymi sukcesami! Najwiêksz¹ indywidualnoœci¹ w tych czasach by³ Jan Linstadt, zdobywca a¿ 11 medali, w
tym 7 z³otych (w latach: 1973 – 1978 i w 1982 r.), 1 srebrnego (1987 r.) i 3 br¹zowych (1984, 1986
i 1988 r.). W 1976 r. ten zawodnik zdoby³ z³oty medal na Mistrzostwach Krajów Demokracji
Ludowej w Pradze.
Poza nim du¿ymi sukcesami poszczyciæ siê mogli tacy zawodnicy jak:
Janusz Soliwocki, zdobywca 6 medali, w tym 4 z³otych;
Krzysztof Ruchalski, reprezentant Polski, zdobywca 7 z³otych medali;
Erwin Lindenau, 5 medali, w tym 1 z³oty;
Leon Szuta, 5 medali, w tym 2 z³ote;
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Zdzis³aw Szczodrowski, 3 medale, w tym 2 srebrne i 1 br¹zowy.
Równie¿ i inni tenisiœci sto³owi odnosili spore, sukcesy w ró¿nych imprezach sportowych i turniejach. Warto wspomnieæ takich zawodników, jak Zbigniew Ko³odziejka, Tadeusz
Landowski, Andrzej Bia³as, Chrystian Przybylski, Taras Strzelecki, Wies³aw Sikora,
Krzysztof ¯muda, Wies³aw Górski, Wojciech Przybylski, Franciszek Stalamch czy Jagoda ¯muda.
Lata 90. to czêœciowa przys³owiowa „zmiana warty”. Pojawili siê nowi sportowcy,
którzy wzorem swoich poprzedników zaczêli odnosiæ sukcesy, czasem wiêksze od swoich starszych kolegów. I tak w Mistrzostwach Polski tytu³y i medale zdobywali:
Józef Motowid³o, 16 medali, w tym a¿ 11 z³otych (6 indywidualnie, 5 w grze deblowej),
uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney w 2000 r.;
Beata Knigo, 13 medali MP, w tym 7 z³otych, 4 srebrne i 2 br¹zowe. Œwietna zawodniczka, która np. na Mistrzostwach Polski w 1993 r. w Siedlcach wywalczy³a a¿ 3 z³ote medale
– w grze indywidualnej, w deblu i mikœcie z Arturem Furtakiem;
Ryszard Wleczyk, 11 medali, w tym 5 z³otych, reprezentant Polski;
Zbigniew Zalesiñski, 13 medali, w tym 8 z³otych, najwiêkszy sukces, to zdobycie 3
z³otych medali w MP w 1991 r. w Siedlcach, reprezentant Polski;
Artur Furtak, 6 medali, w tym 4 z³ote, wielokrotny Mistrz Polski Nies³ysz¹cych, reprezentant kraju, zdobywca br¹zowego medalu na Mistrzostwach Europy w 1991 r. w Bu³garii i
br¹zowego medalu Œwiatowych Igrzysk G³uchych;
Barbara Rompa, 7 medali, w tym 3 z³ote, reprezentantka Polski;
Ryszard Szczepiñski, wielokrotny Mistrz Polski Nies³ysz¹cych, br¹zowy medalista
ME w Bu³garii i Izraelu, br¹zowy medalista Œwiatowych Igrzysk G³uchych w Kopenhadze i ME
Nies³ysz¹cych w 2007 r.;
Andrzej Ugorski, zdobywca 7 medali, w tym 2 z³otych, jako reprezentant Polski bra³
udzia³ w wielu turniejach miêdzynarodowych, przyszed³ do sekcji w 1997 r.;
W tych latach wiele sukcesów odnosili te z tacy zawodnicy jak Wies³awa Potrykus,
Dorota Stanke, Andrzej Rudnicki czy Robert B³a¿ejow.
Od 2003 roku, po zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu sportu niepe³nosprawnych w Wejherowie, powstaje Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START Wejherowo, bêd¹ce bezpoœredni¹ kontynuacj¹ dawnego Ko³a Sportowego dzia³aj¹cego przy MSI „Zryw”.
Sekcja tenisa sto³owego nadal przynosi wiele chwa³y i notuje du¿e sukcesy sportowe, tak¿e na
arenie miêdzynarodowej i olimpijskiej.
Zacznijmy od sukcesów w Mistrzostwach i Pucharze Polski.
Siedlce 2005 r. – z³ote medale MP zdobywaj¹: Natalia Partyka - indywidualnie, Natalia Partyka i Teresa Gliñska w deblu oraz Natalia Partyka i Dariusz Artymiak w mikœcie; medale
br¹zowe: Maciej Bieniasz – Krzywiec indywidualnie oraz Teresa Gliñska i Maciej BieniaszKrzywiec w mikœcie;
Cetniewo 2006 r. – z³oty medal MP zdobywa w grze indywidualnej Natalia Partyka
i debel Natalia Partyka – Teresa Gliñska; srebro zaœ: Maciej Bieniasz-Krzywiec i mikst Natalia
Partyka – Dariusz Artymiak; br¹zowy medal zdobywa Teresa Gliñska;
Siedlce 2006 r. Puchar Polski – dru¿yna w sk³adzie: Alicja Szuta, Teresa Gliñska,
Dariusz Artymiak i Maciej Bieniasz-Krzywiec, zdobywa srebrny medal;
Gdañsk 2007 r. Dru¿ynowe MP – dru¿yna w tym samym sk³adzie zdobywa srebrny
medal;
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Radom 2007 r. MP – srebrne medale zdobyli: Alicja Szuta, Teresa Gliñska i
Maciej Bieniasz - Krzywiec.
Teraz przysz³a kolej na krótkie wizytówki najlepszych zawodników tego okresu.
Alicja Szuta – aktualna reprezentantka Polski, w Mistrzostwach Polski zdoby³a 9 medali, w tym 3 z³ote, 4 srebrne i 2 br¹zowe. Jest br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Europy w Piszczanach w 1999 r. (indywidualnie) a w ME we Frankfurcie w
2001 r. zdoby³a z³oty medal dru¿ynowo. Aktualna Wicemistrzyni Polski, zdoby³a dla
kraju wiele medali na Miêdzynarodowych Turniejach Klasyfikacyjnych.
Dariusz Artymiak – startuje ju¿ 31 lat (od 1976 r.)! W Mistrzostwach Polski
zdoby³ 13 medali, w tym 4 z³ote, 5 srebrnych i 4 br¹zowe.
Maciej Bieniasz – Krzywiec – aktualny Wicemistrz i reprezentant Polski,
dwukrotny Mistrz Polski Amatorów (wœród zdrowych), zdoby³ 7 medali w MP i wiele
medali na Miêdzynarodowych Turniejach Klasyfikacyjnych, pe³ni obowi¹zki II trenera sekcji.
Teresa Gliñska – w ISS „Start” od 2004 r. a ju¿ doby³a dla jego barw 7
medali MP, w tym 2 z³ote, 3 srebrne i 2 br¹zowe. Uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney i Atenach, Mistrzyni Europy z Frankfurtu.
O najjaœniejszej m³odziutkiej gwieŸdzie w tej konstelacji mistrzów – Natalii
Partyce – zwi¹zanej ze „Startem” od 10 lat, piszemy szerzej w rozdziale „Nasi Olimpijczycy”. Tu wspomnijmy tylko, ¿e podczas swojej krótkiej przecie¿ kariery sportowej Natalka, jak j¹ wszyscy pieszczotliwie nazywaj¹, zdoby³a 19 medali Igrzysk Paraolimpijksich, Mistrzostw Œwiata i Europy. A jeszcze du¿o przed ni¹!
Do sukcesów sekcji tenisa sto³owego zaliczyæ trzeba i to, ¿e aktualnie trzech
jej zawodników to reprezentanci Polski – Natalia Partyka, Alicja Szuta i Maciej Bieniasz – Krzywiec. Bior¹ oni udzia³ w wielu miêdzynarodowych turniejach klasyfikacyjnych, gdzie zdobywaj¹ punkty do œwiatowego rankingu, na podstawie którego najlepsi otrzymuj¹ „przepustki” do udzia³u w Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie w
2008 r.
Wiele sukcesów odnosili te¿ i inni tenisiœci sto³owi uczestnicz¹c w ró¿nego
rodzaju zawodach i turniejach, czy te¿ w rozgrywkach III ligi (pe³nosprawnych). S¹ to
m.in.: Chrystian Przybylski, Tadeusz Liecau, Jacek Zdunkowski, Pawe³ Szmytke, Taras Strzelecki, Tomasz Groenke, Adam Œledziñski, Jerzy Kasyna Mateusz Langa czy Waldemar Litkowiec.
W ostatnim czasie do g³osu zaczyna dochodziæ nowe pokolenie sportowców:
Gabriela, Dominik i Adam Andrzejewscy, Patryk Greszta, Dariusz Dargacz,
Piotr Pranschke i inni.
Tu trzeba podkreœliæ, ¿e od 30 lat ta sekcja by³a „oczkiem w g³owie” dla
Tarasa Strzeleckiego, zawodnika ale przede wszystkim trenera innych. O Nim piszemy równie¿ w osobnym rozdziale.

Turystyka i wêdkarstwo
To by³a sekcja, któr¹ wspomina siê z sentymentem. By³a bardzo popularna wœród za³ogi
patronackiej Meblarskiej Spó³dzielni Inwalidów „Zryw”. Organizowano wiele wycieczek i zawodów wêdkarskich, a opiekunem i „dobrym duchem” sekcji by³ Hieronim Stochaj.
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NATALIA
PARTYKA
Ur. 27 lipca 1989 r. w Gdañsku. Ojciec Andrzej, matka Alicja z d. Beling. Ma te¿ siostrê Sandrê. Jest
uczennic¹ maturalnej klasy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Gdañsku. Zawodniczka dwóch klubów: ISS
„Start” Wejherowo i SKTS Sochaczew (wœród pe³nosprawnych).
„Natalia to wyj¹tkowa dziewczyna” – tak mówi³ o niej mistrz nad mistrze, czyli œp.
Andrzej Grubba. I mia³ racjê. Mimo tak m³odego wieku Natalia ma ju¿ na swoim koncie 16
medali Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Œwiata i Europy. Warto podkreœliæ, ¿e swoje pierwsze medale ME zdoby³a maj¹c 10 lat! By³ to br¹z indywidualnie i z³oto w dru¿ynie.
A oto wykaz najwa¿niejszych osi¹gniêæ Natalii:
Igrzyska Paraolimpijskie:
Sydney’2000 – indywidualnie miejsce V – VIII, dru¿ynowo IV miejsce;
Ateny’2004 – z³oty medal indywidualnie i srebrny medal dru¿ynowo.
Mistrzostwa Œwiata:
Taipei (Tajwan) 2002 r. – z³ote medale indywidualnie i dru¿ynowo;
Montreaux (Szwajcaria) 2006 r. – z³oty medal w kat. OPEN, srebrne medale indywidualnie i
dru¿ynowo;
Mistrzostwa Europy:
Pieszczany (S³owacja) 1999 r. – br¹zowy medal indywidualnie i z³oty dru¿ynowo;
Frankfurt (Niemcy) 2001 r. – srebrny medal indywidualnie i z³oty dru¿ynowo;
Zagrzeb (Chorwacja) 2003 r. – z³ote medale indywidualnie i dru¿ynowo;
Jesolo (W³ochy) 2005 r. – trzy z³ote medale: w kat. OPEN, indywidualnie i dru¿ynowo.
Poza tym Natalia zdoby³a kilkadziesi¹t medali Mistrzostw Polski i Turniejów Klasyfikacyjnych Osób Niepe³nosprawnych.
Natalia mia³a zaledwie 7 lat, gdy na sali sportowej dostrzeg³ ja nie¿yj¹cy ju¿ trener
Aleksander Mielewczyk. Po dwóch dniach dosz³o do spotkania przedstawicieli wejherowskiego „Startu” – Krzysztofa Ruchalskiego i Tarasa Strzeleckiego – z Natali¹ i jej mam¹
Alicj¹. Obecny by³ te¿ trener Aleksander Mielewczyk. Rozmowa by³a owocna: Natalka „na
serio” zaczê³a trenowaæ tenis sto³owy i wkrótce przyjecha³a na pierwsze zgrupowanie zorganizowane przed Mistrzostwami Polski przez wejherowski „Start” w Cetniewie (maj 1997 r.) prowadzone przez Tarasa Strzeleckiego. W pierwszych swych mistrzostwach Natalia zajê³a wysokie,
V miejsce. Ale ju¿ rok póŸniej, na MP w Grudzi¹dzu zdobywa 3 srebrne medale: indywidualnie,
w deblu wraz z Beat¹ Knigo oraz mikœcie z Andrzejem Ugorskim.
Szybko robi postêpy graj¹c tak¿e w turniejach i zawodach dla pe³nosprawnych sportowców. Staje siê zawodniczk¹ dwóch klubów: dla niepe³nosprawnych i dla zdrowych.
Natalia ma wspania³ych rodziców. Na kolejne zgrupowania przyje¿d¿a z tat¹, a tak¿e z
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siostr¹. Jej rodzina jest po prostu zaprzyjaŸniona z ca³ym sportowym œrodowiskiem. Je¿d¿¹ z
Natali¹ na wszystkie mo¿liwe turnieje i zawody.
- Od wczesnego dzieciñstwa Natalka by³a rzucona „na g³êbok¹ wodê” – mówi jej
mama w jednym z wywiadów. – Nie mia³a ¿adnej taryfy ulgowej, Wszystko po to, by da³a sobie
radê w ¿yciu. Na szczêœcie córka potrafi szybko regenerowaæ si³y po ciê¿kim treningu czy
zawodach. Wyczynowy sport, przynajmniej na razie, nie przeszkadza jej w nauce. Natalia ma
bardzo dobre oceny i mam nadziejê, ¿e dalej poradzi sobie równie dobrze.
Natalia skoñczy³a niedawno 18 lat. Do kolekcji medali w zawodach dla osób niepe³nosprawnych dorzuci³a liczne medale i sukcesy w rywalizacji ze sportowcami pe³nosprawnymi.
Jest cz³onkini¹ kadry narodowej pe³nosprawnych tenisistek sto³owych.
Natalia Partyka jest popularna nie tylko w Wejherowie. Po Igrzyskach Paraolimpijskich
w Atenach na lotnisku w Rêbiechowie wita³ j¹ m.in. prezydent Gdañska Pawe³ Abramowicz, a
w Wejherowie goœcili j¹ starosta Józef Reszke i prezydent Krzysztof Hildebrandt. Natalia otrzymywa³a te¿ corocznie nagrody starosty wejherowskiego, a w ub. roku nagrodê specjaln¹ Prezydenta Miasta Wejherowa. W plebiscycie na 10 najlepszych sportowców niepe³nosprawnych
og³aszanych na specjalnej gali w Wiœle w 2005 r. Natalia zajê³a IV miejsce, a rok póŸniej III
miejsce.
Natalia Partyka jest równie¿ bardzo dobr¹ zawodniczk¹ w grze pe³nosprawnych i byæ
mo¿e bêdzie reprezentowa³a Polskê na w Pekinie w 2008 r., jest bowiem cz³onkini¹ kadry
narodowej seniorek. W w Zagrzebiu zdoby³a z³oty medal w singlu na Mistrzostwach Europy
Kadetek. Po tym wyczynie, jako zawodniczka, która osi¹gnê³a sukces w konkurencji z zawodnikami pe³nosprawnymi, uzyska³a Honorow¹ Nagrodê Miêdzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego podczas igrzysk paraolimpijskich w Atenach.
Dos³ownie kilkanaœcie dni przed zakoñczeniem opracowywania tej monografii Natalia
znów wróci³a z sukcesami. Tym razem z Mistrzostw Europy w Kranjskiej Gorze w S³owenii,
gdzie zdoby³a trzy z³ote medale: indywidualnie, w kategorii „OPEN” i dru¿ynowo.
Przed nami kolejny rok olimpijski. Dziêkuj¹c Natalce za ju¿ osi¹gniête sukcesy, trzymamy kciuki za kolejne olimpijskie medale. No i za maturê.

HENRYK
KOHNKE
Ur. 30 stycznia 1959 r. w Jastarni i tam mieszka
do dziœ. Ojciec – Stanis³aw, matka – Anna. „Twardy Kaszuba” – tak sam o sobie mówi najchêtniej. Aktualnie rencista, ale pracuje jako instruktor podnoszenia ciê¿arów w Jastarni. Jest honorowym cz³onkiem ISS „START” Wejherowo.
Jego najwiêksze osi¹gniêcia jako zawodnika Ko³a Sportowego „Start” przy MSI „Zryw” w
Wejherowie to 9 medali Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Œwiata i Europy w podnoszeniu
ciê¿arów (wyciskaniu sztangi le¿¹c na ³aweczce).
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Igrzyska Paraolimpijskie:
Seul 1988 r. – z³oty medal w kat. do 67,5 kg wynikiem 160 kg.
Barcelona 1992 r. – srebrny medal
Atlanta 1996 r. – pechowa kontuzja wyeliminowa³a go z walki o medal.
Mistrzostwa Œwiata:
Assen 1990 r. (Holandia) – z³oty medal
Uppsala 1993 r. (Szwecja) – srebrny medal
Mistrzostwa Europy:
Brugia 1985 r. (Belgia) – z³oty medal
Thun 1986 r. (Szwajcaria) – z³oty medal
Wroc³aw 1989 r. – z³oty medal
Birmingham 1990 r. (Anglia) – z³oty medal
Budapeszt 1993 r. – z³oty medal
W latach 1977 – 1994 osiemnaœcie razy startowa³ w Mistrzostwach Polski zdobywaj¹c
a¿ 12 z³otych kr¹¿ków i tytu³ów mistrza kraju.
„Kaszubska twardoœæ” Henryka Kohnke sprawdzi³a siê w jego ¿yciu, przede wszystkim sportowym. Cierpi na usztywnienie stawów biodrowych. Pocz¹tkowo, jeszcze do 12. roku
¿ycia porusza³ siê w miarê sprawnie, choæ nieco wolniej ni¿ inni, ale potrafi³ graæ z kolegami w
pi³kê no¿n¹. Potem choroba da³a znaæ o sobie, nast¹pi³o gwa³towne pogorszenie. Niewiele pomog³o leczenia szpitalne i pobyty w sanatoriach. Ale to w³aœnie lekarze zwrócili uwagê na jego
wyj¹tkow¹ si³ê i namówili go na spróbowanie sportowego zmierzenia siê ze sztang¹. To by³, jak
siê okaza³o, œwietny pomys³. Nie tylko dlatego, ¿e Henryk odnosi³ potem wielkie sportowe sukcesy, ale tak¿e dlatego, ¿e spe³nianie sportowych ambicji pozwoli³o mu przetrwaæ najciê¿sze chwile
w ¿yciu.
A jak zacz¹³ siê jego „romans ze sztang¹”? Za namow¹ kolegi, Benka Selina, przyszed³
na salê LKS „Herkules” w Jastarni. Pierwszymi jego instruktorami byli Bronis³aw Wysocki z
Edward Hoeft. Wówczas to, przy pierwszych próbach, wa¿¹cy 45 kg Henryk wycisn¹³ le¿¹c na
³aweczce sztangê o wadze 50 kg. W rok póŸniej by³o ju¿ 110 kg przy wadze zawodnika 49 kg.
Potem kolejne treningi, ju¿ w Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie pod okiem trenera
Augustyna Hadasa. I przysz³y pierwsze sukcesy. W 1982 r. na Mistrzostwach Polski w Elbl¹gu
zdoby³ swój pierwszy z³oty medal, a dalsze posypa³y siê jak z rêkawa.
W 1984 r. Henryk Kohnke podj¹³ pracê w MSI „Zryw” w Wejherowie jako tapicer.
Zosta³ te¿ cz³onkiem Ko³a Sportowego „Start”. Trafi³ na dobry grunt. Troskliwa opieka w³adz
Spó³dzielni, zarz¹du Ko³a oraz trenerów; Tarasa Strzeleckiego i Paw³a Baranowskiego, w po³¹czeniu z talentem i pracowitoœci¹ sportowca da³y wymierne rezultaty – œwietne wyniki sportowe.
Heniu, bo tak go wszyscy nazywali, by³ dum¹ za³ogi Spó³dzielni o czym œwiadczy³y
niezwykle gor¹ce powitania sportowca po jego powrotach z Igrzysk, Mistrzostw Œwiata czy
Europy.
W 1988 r. Henryk Kohnke zostaje Honorowym Sportowcem Wybrze¿a w plebiscycie
„Dziennika Ba³tyckiego” na „10” Najlepszych Sportowców Województwa (zdrowych).
Drug¹ pasj¹ niezwykle kole¿eñskiego., a przez to lubianego powszechnie sportowca,
jest gitara. Jak widaæ, jego maksym¹ jest „¿ycie z pasj¹”. I tak jest do dziœ. Kolejna pasj¹, której
siê oddaje, jest praca jako instruktora podnoszenia ciê¿arów w Jastarni. W niej te¿ ma wyniki:
jego podopieczni odnosz¹ sukcesy z tytu³ami i medalami Mistrzostw Polski w³¹cznie.
- Heniu! Dziêkujemy Ci – mówi¹ sportowcy i dzia³acze „Startu”. – By³eœ i jesteœ nasz¹ dum¹.
Tak trzymaj!
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JÓZEF
MOTOWID£O
Ur. 3 marca 1943 r. w Gdyni i tam
mieszka. Ma ¿onê Leokadiê, córkê Annê oraz dwoje wnucz¹t: Przemka i Paulinê. Tenisista sto³owy.
Jego najwiêksze sukcesy jako cz³onka Ko³a Sportowego „START” przy MSI
„Zryw” w Wejherowie:
- uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich Sydney’2000;
- w latach 1993-98 11-krotny Mistrz Polski, szeœciokrotnie indywidualnie, piêciokrotnie
w grze deblowej;
- 2 br¹zowe medale (indywidualnie i dru¿ynowo) w Otwartych Mistrzostwach Hiszpanii (Murcia);
- wielokrotny medalista Miêdzynarodowych Turniejów Klasyfikacyjnych.
Sportem interesowa³ siê od zawsze. Ju¿ jako m³ody ch³opak mia³ dwie sportowe pasje: pi³kê no¿n¹ i tenisa sto³owego. Pocz¹tkowo, w wieku 17 lat, wybra³ futbol.
Gra³ zawodowo w klubie „Arka” Gdynia odnosz¹c z ni¹ spore sukcesy. W wieku 30 lat
zakoñczy³ karierê pi³karsk¹ a zacz¹³ graæ w tenisa sto³owego. Równoczeœnie pracowa³ jako marynarz w PLO najczêœciej wyp³ywaj¹c w d³ugie rejsy. W 1992 r. Przyszed³
do pracy w MSI „Zryw” Wejherowo i ju¿ „na powa¿nie” zacz¹³ trenowaæ tenis sto³owy. Rok póŸniej na mistrzostwa Polski w Siedlcach niespodziewanie zdobywa swoje
dwa pierwsze i to od razu z³ote medale – indywidualnie i w deblu. Oczywiœcie zostaje
powo³any do Kadry Narodowej i wraz z ni¹ rozpoczyna d³ugi cykl wyjazdów na imprezy miêdzynarodowe, na których zdobywa cenne punkty do œwiatowego rankingu. Startuje
w trzech kolejnych Mistrzostwach Europy. Dobre wyniki i uzyskane punkty rankingowe kwalifikuj¹ go do udzia³u w Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney. Jest najstarszym cz³onkiem licz¹cej 114 osób ekipy a zarazem... debiutantem na tak powa¿nej
imprezie. W grze dru¿ynowej by³ blisko zdobycia medalu. Zabrak³o nieco szczêœcia.
Indywidualnie nie odniós³, niestety, sukcesu, ale niepowtarzalna atmosfera Igrzysk i
niezapomniane, pe³ne sportowych emocji chwile pozostan¹ mu w pamiêci do koñca
¿ycia. A dla „Startu” satysfakcja: oto kolejny nasz Olimpijczyk!
Warto dodaæ, ¿e Józek Motowid³o ho³duje grze obronnej, któr¹ opanowa³ do
perfekcji. Rzadko decyduje siê na atak backhandem. Gdy rozgrywa³ spotkania z zawodnikami atakuj¹cymi, pi³ka d³ugo by³a w grze wêdruj¹c z jednej strony sto³u na
drug¹, co by³o niezwykle widowiskowe. Nic dziwnego, ¿e gdy do sto³u podchodzi³
Józek, szybko zbiera³ siê wokó³ t³umek kibiców. A jego kole¿anki i koledzy z pracy, w
której by³ bardzo lubiany, z niecierpliwoœci¹ czekali na wieœci o sukcesach z jego czêstych wyjazdów na turnieje w Polsce i za granic¹.
Dziœ Józek Motowid³o zakoñczy³ ju¿ karierê w reprezentacji kraju. Ale za to
wszystko co zrobi³, nale¿¹ mu siê s³owa najwy¿szego uznania i szacunku.
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PASJONACI
Tak, tak, bez takich w³aœnie osób, nazywanych pasjonatami, trudno by³oby od
samego pocz¹tku, trudna te¿, a czasem wrêcz niemo¿liwa by³aby dzia³alnoœæ, nie mówi¹c o jakimkolwiek jej rozwoju. To tacy ludzie „nakrêcaj¹” innych, przyci¹gaj¹ ich do
realizacji jakiejœ idei. A ide¹ Stowarzyszenia jest, o czym wspomnieliœmy wczeœniej,
danie osobom niepe³nosprawnym szans na jak najbardziej normalne ¿ycie, na przezwyciê¿anie w³asnych s³aboœci, na pokazanie, ¿e s¹ takimi samymi, a czasem wrêcz lepszymi ni¿ inni, wreszcie na jak najpe³niejsz¹ integracjê ze œrodowiskiem ludzi pe³nosprawnych. Nie ma piêkniejszej idei. I dlatego tak gor¹co trzeba dziêkowaæ tym pasjonatom, dziêki którym mo¿liwa by³a czterdziestoletnia dzia³alnoœæ wjherowskiego „Startu” i jej rozwój.
Takim pasjonatem a zarazem inicjatorem utworzenia Ko³a Sportowego, by³
ówczesny prezes Spó³dzielni „Zryw” w Wejherowie, Hubert Meyer, który nie tylko
patronowa³ wczeœniej wspomnianej majowej imprezie, ale te¿, a mo¿e przede wszystkim, moralnie i finansowo wspiera³ dzia³alnoœæ Ko³a. I tym chyba zarazi³ innych, bo na
przestrzeni wieku lat podobnych mu pasjonatów nie brakowa³o. Byli wœród nich tacy
jak kolejni prezesi Spó³dzielni: Wac³aw Fornalczyk, Zbigniew Pranga, Gerard Pohnke czy Marian Tarasiuk. Oprócz nich byli te¿ Henryk Ptach, wieloletni cz³onek
Zarz¹du Spó³dzielni, Irena Weiss, g³ówna ksiêgowa „Zrywu” jak równie¿ Maryla
Wolska, by³a przewodnicz¹ca Ko³a, Krystyna Góral, cz³onkini Zarz¹du, Janina
Nowicka, sekretarz techniczny Ko³a, przez wiele lat prowadz¹ca jego kronikê, Wies³aw Sikora, prezes ISS „Start” w latach 2004 – 2005, a tak¿e zaanga¿owani w dzia³alnoœæ Ko³a Jaros³aw Groth i Jerzy Minkowski. By³o ich wiêcej, tak wielu, ¿e nie
sposób wymieniæ wszystkich, ale podziêkowaæ im – trzeba!
Byli te¿ inni, którzy pasjonuj¹c siê ide¹ sportu niepe³nosprawnych, pomagali w
dzia³alnoœci wejherowskiego „Startu”. Tu wymieniæ trzeba dzia³aczy szczebla Wojewódzkiego Zrzeszenia „Start”, takie postacie jak: Antoni Wiêckowski, prezes RZSI
w Gdañsku, Maria £uczak, wiceprezes RZSI ds. rehabilitacji, Zdzis³aw Pietrzak,
ju¿ nie¿yj¹cy kierownik MOKFI „Start”, Andrzej Gurwin, trener koordynator, Maria
Szyszkowska, wiceprezes „Startu”, Krzysztof Skarbek, kierownik „Startu” czy
Andrzej Hryniewicz, dyrektor „Startu” oraz wielu innych, których wszystkich nie
sposób wymieniæ.
Wiod¹c¹ dyscyplin¹ sportow¹ w dzia³alnoœci wejherowskiego „Startu” by³ tenis sto³owy. Dlatego te¿ tak wa¿na by³a wspó³praca z w³adzami tego sportu. W tym
miejscu trzeba z³o¿yæ podziêkowania Adamowi Gierszowi, by³emu prezesowi Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego a obecnie wiceprezesowi PKOL, który zawsze okazywa³ wielk¹ ¿yczliwoœæ dla dzia³añ wejherowskiego stowarzyszenia, a tak¿e Ryszardowi Weisbrodtowi, prezesowi PWZTS, Ma³gorzacie Migdalskiej, sekretarz w³adz
Okrêgu i Bronis³awowi Zygmanowskiemu, trenerowi tenisa sto³owego. Niezapomnian¹ osob¹ by³ te¿ nie¿yj¹cy ju¿ Aleksander Mielewczyk, wielki przyjaciel œrodowiska sportowców osób niepe³nosprawnych, jak sam mówi³ o sobie.
Do pasjonatów i przyjació³ sportowego œrodowiska osób niepe³nosprawnych
zaliczyæ trzeba tak¿e Genowefê Ma³yszko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
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cy Rodzinie, która nie tylko ¿ywo interesuje siê dzia³alnoœci¹ „Startu”, ale j¹ od lat
wspiera.
Kr¹g pasjonatów by³by niepe³ny, gdyby nie wspomnieæ o dwóch osobach, które od
wielu lat na co dzieñ zajmuj¹ siê sportem i kultura fizyczn¹ w naszym regionie, a sport
niepe³nosprawnych jest im, co nie raz udowodnili, szczególnie bliski. Mowa tu, oczywiœcie, o Michale Jeliñskim, kierowniku Wydzia³u Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego i Andrzeju Byczkowskim, dyrektorze Miêdzyszkolnego
Powiatowego Oœrodka Sportu w Wejherowie.
Jednak najwiêkszymi pasjonatami sportu niepe³nosprawnych, bez których na pewno
a¿ tyle by siê na Ziemi Wejherowskiej w tej dziedzinie nie dzia³o, którzy, nieraz wbrew
przeciwnoœciom losu, wytrwale, krok po kroku, rozwijali sportowo-rekreacyjn¹ i integracyjn¹ dzia³alnoœæ, byli Krzysztof Ruchalski, sportowiec, dzia³acz, wieloletni prezes wpierw Ko³a a potem ISS „Start” oraz Taras Strzelecki, sportowiec, dzia³acz i
trener. I to im nale¿¹ siê wyrazy najwy¿szego uznania i gor¹ce podziêkowania za te
minione 40 lat. Za wiele czasu, który poœwiêcali innym. Dlatego teraz warto nieco
wiêcej s³ów im poœwiêciæ.

KRZYSZTOF
RUCHALSKI
Ur. 10 stycznia 1947r. na Mazurach,
od 1966 r. mieszkaniec Wejherowa.
Ma ¿onê Helenê, syna Adama, córkê
Annê oraz czworo wnucz¹t: Monikê,
Paulê, Juliê i Filipa. Pe³ni funkcjê
prezesa Zarz¹du ISS „Start” w Wejherowie.
W latach 1967 – 2000 pracowa³ zawodowo w MSI „Zryw” w Wejherowie
jako szef dzia³u Handlu i Marketingu pe³ni¹c równoczeœnie przez wiele kadencji
funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Spó³dzielni. By³ wspó³za³o¿ycielem
powsta³ego 30 listopada 1967 r. w MSI „Zryw” Ko³a Sportowego.
Pasjonat sportu – zawodnik, dzia³acz i trener tenisa sto³owego. Siedmiokrotny Mistrz Polski w tej dyscyplinie sportu, wielokrotnie reprezentowa³ barwy naszego
kraju na miêdzynarodowej arenie zdobywaj¹c wiele cennych trofeów. Przez kilkanaœcie lat pe³ni³ funkcjê trenera Kadry Województwa Pomorskiego w tenisie sto³owym,
a w latach 2001 – 2002 funkcjê trenera – koordynatora Kadry Polski Niepe³nosprawnych w tenisie sto³owym. Jego najwiêksze sukcesy to 10 medali (3 z³ote, 4
srebrne i 3 br¹zowe) zdobytych przez jego podopiecznych na Mistrzostwach Europy
we Frankfurcie (Niemcy). To jest rekord do dziœ nie pobity!
Aktualnie drug¹ kadencjê pe³ni funkcjê cz³onka Zarz¹du Pomorskiego Wojewódzkiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego w Gdañsku, równie¿ drug¹ kadencjê jest
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cz³onkiem Miejskiej Rady Sportu przy Prezydencie Wejherowa oraz cz³onkiem Powiatowej Rady Sportu przy Staroœcie Wejherowskim. Posiada m.in. Srebrny Krzy¿
Zas³ugi oraz wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ samorz¹dowych i resortowych. Listy gratulacyjne przysy³ali mu wojewodowie: Maciej P³a¿yñski w 1992 r. i Tomasz Sowiñski w 1998 r., marsza³kowie sejmiku województwa pomorskiego: Jan Zarêbski w
2000 r. i Jan Koz³owski w 2004 r. W 1997 r. otrzyma³ nagrodê Prezydenta Wejherowa, a w styczniu 2007 r. nagrodê zespo³ow¹ II Stopnia Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.

TARAS
STRZELECKI
Ur. 22 maja 1944 r. w Bolszewie, mieszka w Goœcicinie (gm. Wejherowo). Ma
¿onê Reginê, córkê Ma³gorzatê, syna
Marcina oraz dwóch wnuków: Mateusza i Mi³osza. Do czerwca 2007 r. pe³ni³ funkcjê wiceprezesa ISS „Start” w
Wejherowie. „Trener 40 – lecia Sportu Niepe³nosprawnych w Wejherowie i
na Pomorzu Gdañskim”.
To prawdziwy pasjonat sportu. W latach 1964 – 1995 pracowa³ w
Fabryce Urz¹dzeñ Okrêtowych w Rumi a nastêpnie w firmie P&P w Orlu,
gdzie do dziœ jest szefem zaopatrzenia. Od 1973 r. pracuje i dzia³a w MOKFI
„Start” w Gdañsku z oddelegowaniem do Wejherowa. W 1978 r. przechodzi
na etat instruktora sportu do MSI „Zryw” w Wejherowie, gdzie pracuje do
roku 2000.
W latach 2001 – 2003 jest cz³onkiem zarz¹du Klubu Sportowego „Start”
w Gdañsku, a w grudniu 2003 r. zostaje wspó³za³o¿ycielem Integracyjnego
Stowarzyszenia Sportowego „Start” w Wejherowie i jego wiceprezesem. Ca³y
czas pracuje jednoczeœnie jako trener tenisa sto³owego odnosz¹c ze swoimi
zawodnikami wiele sukcesów, o których piszemy na innych stronach tej monografii. Jest te¿ przez dwie kadencje delegatem za Ogólnopolski Zjazd PZTS
z ramienia Pomorskiego Wojewódzkiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego w Gdañsku. Posiada wiele odznaczeñ samorz¹dowych i resortowych oraz wyró¿nieñ.
Jest laureatem zespo³owej nagrody II stopnia Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu, któr¹ otrzyma³ w 2002 roku.
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PODSUMOWANIE
Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ poszczególnych sekcji istniej¹cych wpierw w Kole
Sportowym a obecnie w ISS „START”, trzeba stwierdziæ, ¿e ich cech¹ szczególn¹
by³a organizacja du¿ej, ¿eby nie powiedzieæ – ogromnej iloœci imprez sportowo – rekreacyjnych, tak zak³adowych jak i miêdzyzak³adowych, ogólnodostêpnych (integracyjnych) o ró¿nym zasiêgu terytorialnym, udzia³ w ligach miêdzyzak³adowych organizowanych m.in. przez TKKF, igrzyskach i spartakiadach województwa pomorskiego.
Tylko dla przyk³adu warto podaæ, ¿e np. w 1988 roku zorganizowano a¿ 153 imprezy, w
których udzia³ wziê³o 3450 osób!
Udzia³ zawodników wejherowskiego „Startu” w ligach miêdzyzak³adowych
TKKF to przede wszystkim integracja ze œrodowiskiem ludzi zdrowych, przynosz¹ca,
co warto podkreœliæ, tak¿e wiele sukcesów sportowych. Na przyk³ad w jednym z sezonów niepe³nosprawni sportowcy odnieœli zwyciêstwa a¿ w 4 ligach: tenisa sto³owego,
badmintona, krêglach i pi³ce siatkowej. W tym miejscu trzeba koniecznie podziêkowaæ
za naprawdê owocn¹ wspó³pracê z wejherowskim TKKF ich dzia³aczom, a szczególnie takim jak Leszek Lenda, Wac³aw Potrykus czy wieloletni prezes Franciszek
Skierski.
W og³aszanym wspó³zawodnictwie sportowym wœród 18 Kó³ Sportowych dzia³aj¹cych na terenie woj. Gdañskiego przez Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe „Start”
wejherowskie ko³o zawsze zajmowa³o czo³owe lokaty a, mówi¹c szczerze, zwykle
wygrywa³o to wspó³zawodnictwo.
Uwieñczeniem tego okresu by³o trzykrotne (w latach 1986 – 1988) zdobycie I
miejsca w kategorii zak³adów zatrudniaj¹cych do 500 pracowników (tak¿e zdrowych)
w ogólnopolskim konkursie „O zdrowie i sprawnoœæ za³ogi” w województwie i II
miejsca w kraju. Jak sama nazwa konkursu sugeruje, jego celem by³a poprawa kondycji fizycznej oraz stwarzanie coraz lepszych warunków dla sportu masowego i rekreacji pracowników.
Porzucaj¹c fa³szyw¹ skromnoœæ trzeba stwierdziæ, ¿e imprezy organizowane
przez wejherowskich dzia³aczy zawsze oceniane by³y pod wzglêdem ich organizacji
wysoko, dowodem czego mo¿e byæ przyznanie przez Wojewodê Gdañskiego specjalnej nagrody za najlepsz¹ organizacjê imprezy dla uczczenia 1000-lecia Gdañska w
1997 roku.
Równie¿ dziœ, choæ warunki finansowania dzia³alnoœci ISS „Start” zasadniczo
siê zmieni³y, tempo dzia³añ nie zmniejszy³o siê. Na przyk³ad w 2006 roku zorganizowano 50 imprez, w których wziê³o udzia³ 491 zawodniczek i zawodników. W tym te¿ roku
sportowcy ISS „Start” Wejherowo zdobyli 20 medali, w tym na arenie miêdzynarodowej 11 (3 z³ote, 3 srebrne i 5 br¹zowych) a na arenie krajowej 9 (5 z³otych, 3 srebrne i
1 br¹zowy).
Oczywiœcie wielka to zas³uga zawodników, ale te¿ ich trenerów, którzy z ca³ego serca wspomagali szkoleniowo, choæ nie tylko, niepe³nosprawnych wejherowskich
sportowców. A ci trenerzy to: Maria Górska, Bogumi³ Kopiel, Danuta Dominiak,
Jerzy Turaszwili, Taras Strzelecki wybrany „Trenerem 40-lecia” i, w ostatnim okresie,
Maciej Bieniasz – Krzywiec.
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Miêdzynarodowe zawody w tenisie sto³owym Wejherowo - Budapeszt
3 paŸdziernika 1982 r.

Maria £uczak, wiceprezes RZSI w Gdañsku wrêcza nagrody najlepszym zawodnikom podczas obchodow 15-lecia „Start” Wejherowo w 1982 r. - Henrykowi
Kohnke, Krzysztofowi Ruchalskiemi i Janowi Linstadtowi
25

RegionalneIgrzyska Sportowe Tczew 1984 r. - ekipa
„Start” Wejherowo

Micha³ Jeliñski - najwszechstronniejszy zawodnik
Igrzysk
26

Igrzyska w Tczewie - zespó³ pi³ki siatkowej. Stoj¹ zawodnicy od lewej: Andrzej
Kosyn, Zbigniew Ko³odziejka, Miros³aw Brud, Wojciech Malesiñski, Krzysztof
Kornowski, Taras Strzelecki (trener), u do³u: Zbigniew Miotk, Stanis³aw Szymelfening i Miros³aw Falencikowski

Otwarcie zawodówWejherowo - Budapeszt w 198 5 r.
27

Mistrzostwa Polski Cetniewo 1987 r. - zawodnicy „Start” Wejherowo z sêdziami

Na najwy¿szym podium
Krzysztof Ruchalski (z³oty
mdal w tenisie sto³owym), IV
miejsce - Wies³aw Sikora
28

Spartakiada zak³adowa w Oœrodku Rehabilitacyjnym K³odno, nad jez. Mausz

Uroczyste powitanie z³otego medalisty Igrzysk Paraolimpijskich Seul 1988 Henryka Kohnke - przez w³adze MSI „Zryw” Wejherowo i RZSI w Gdañsku
29

Zawodnicy „Start”
Wejherowo na ME w
Pienczanach 1999 r.: N.
Partyka, A. Szuta, J.
Motowid³o, A. Ugorski i
K. Ruchalski

Po¿egnanie Koordynatora
Zygmunta Krajnika
30

Przed wyjazdem zawodników „Start” Wejherowo na Igrzyska Paraolimpijskie
Sydnej 2000 r. spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim.

Powitanie Natalii Patyki na lotnisku w Rêbiechowie po powrocie z Aten 2004 r.
31

Szachiœci wejherowskiego ISS „Start” na Mistrzostwach Polski w Szachach w
2005 r., od lewej: Zygmunt Wielecki, Adam Hebel, Andrzej Bu³akowski i prezes
Krzysztof Ruchalski

Reprezentacja ISS „Start” na Indywidualne MP Cetniewo 2007 r.
32

Wicemistrzowie Polski - ISS „Start” - Dru¿ynowe MP Gdañsk, luty 2007 r.

Otwarcie integracyjnych zawodów w tenisie sto³owym o Puchar Starosty Wejherowskiego w 2007 r.

Najlepsi zawodnicy tego turnieju
33

Kompleks Rozrywkowy

TAWERNA

Przedsiêbiorstwo
Handlowe

„3 S”

