
Historyczny sukces młodych zapaśników z Wielkopolski !       

 

W niedzielę, 5 lipca w Bydgoszczy odbył się ogólnopolski turniej drużynowy w zapasach 

w stylu wolnym Bartnicki Cup 2.0 Freestyle Wrestling U15. Jego organizatorem był Klub 

Sportowy Gwiazda Bydgoszcz, a zawody zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia tego 

klubu. Patronem imprezy jest najwybitniejszy w historii zapaśnik z regionu, wychowanek KS 

Gwiazda, 2-krotny olimpijczyk (Ateny, Pekin) Bartłomiej Bartnicki – członek Zarządu KS Gwiazda, 

od połowy ubiegłego roku pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego ds. sportu 

i turystyki. 

W turnieju wzięło udział 7 czołowych drużyn z całej Polski z rocznika 2005-2009: CSiR Zapasy 

Dąbrowa Górnicza, KS Bloczek Team Pelplin, Wisła Świecie, ZKS Koszalin, ZTS Sokół Lublin, KS 

Gwiazda Bydgoszcz oraz rewelacja tego turnieju, czyli drużyna ULKS Tęcza Środa Wielkopolska,  

w której składzie znaleźli się zawodnicy reprezentujący na co dzień 4 zaprzyjaźnione kluby 

zapaśnicze z Wielkopolski.  W ekipie Tęczy nie zabrakło zapaśników z Pierwszej Stolicy Polski – 

z Husarza Gniezno oraz z Olimpijczyka Sulmierzyce i Grunwaldu Poznań. Nasi zawodnicy 

walczyli pod wodzą trenerów ze Środy Wielkopolskiej: Krzysztofa Kaźmierowskiego i Krzysztofa 

Krotofila oraz trenera z Gniezna: Dariusza Szarzyńskiego. Średzka drużyna walczyła 

rewelacyjnie, bo nasi młodzi zapaśnicy wygrali wszystkie mecze i zdobyli okazały Puchar 

zawodów BARTNICKI CUP 2.0, choć  w typowaniach internetowych na drużynowego zwycięzcę 

zawodów mało kto na naszą drużynę stawiał.  

Formuła meczy oparta była na przepisach stylu wolnego. Po losowaniu na dwie grupy nasz 

Team trafił do grupy A, zwaną „grupą śmierci”, do której trafiły drużyny typowane na 

zwycięzców turnieju. W każdym meczu odbyło się 9 pojedynków, każdy z nich w innym limicie 

wagowym począwszy od 38 kg, a skończywszy na 75 kg, w systemie „każdy z każdym”. 

Z każdej grupy wychodziły dwie najlepsze ekipy do walk półfinałowych, których zwycięzcy 

walczyli o najwyższe trofeum -Puchar Bartnicki Cup. Nasza drużyna poradziła sobie znakomicie 

i kolejno wygrywała z faworytami turnieju: z KS Bloczek Team Pelplin 6-3, z ZKS Koszalin 5-4 

oraz z CSiR Zapasy Dąbrowa Górnicza 5-4, zajmując tym samym pierwsze miejsce w grupie A.  

W półfinale ULKS Tęcza Środa Wielkopolska spotkała się z drugim zespołem 

z grupy B - KS Gwiazdą Bydgoszcz i pomimo, że walczyła już bez najmłodszego i dzielnie 

walczącego wcześniej Mateusza Kulaka (uraz barku w drugim meczu) wygrała z gospodarzami 



imprezy 6-3. Brak ważnego ogniwa w naszej drużynie, jakim był niewątpliwie Mateusz, 

podziałał na naszych chłopaków jeszcze bardziej mobilizująco i w finale nasz zespół nie dał też 

żadnych szans drużynie  ZTS Sokół Lublin odnosząc zwycięstwo 6-3 i uzyskując tym samym 

historyczny tryumf w rywalizacji drużynowej chłopaków z rocznika 2005-2009 na arenie 

ogólnopolskiej! 

Sukces jest tym bardziej okazały i prestiżowy, bowiem był to pierwszy od 4 miesięcy turniej 

zapaśniczy zorganizowany w naszym kraju i oczy całego środowiska zapaśniczego były 

skierowanie właśnie na Bydgoszcz. Wszystkie walki zawodów w Bydgoszczy można było 

obejrzeć na żywo na YouTube. Był to ukłon w kierunku kibiców ponieważ zgodnie 

z aktualnym reżimem sanitarnym zawody odbywały się bez udziału publiczności. 

ULKS TĘCZA ŚRODA WIELKOPOLSKA reprezentowali: 

- w kat. wagowej 38 kg Rafał Grzelak (ULKS Tęcza Środa Wielkopolska), 

- w kat. wagowej 41 kg Mateusz Dziadoszek (Husarz Gniezno), 

- w kat. wagowej 44 kg Mateusz Kulak (ULKS  Tęcza Środa Wielkopolska) – uległ kontuzji, 

- w kat. wagowej 48 kg Jan Skupin (Husarz Gniezno), 

- w kat. wagowej 52 kg Patryk Kaczmarek (Grunwald Poznań), 

- w kat. wagowej 57 kg Alan Bogucki (Husarz Gniezno), 

- w kat. wagowej 62 kg Eryk Bogucki (Husarz Gniezno) i Szymon Gibasiewicz (Olimpijczyk 

Sulmierzyce), 

- w kat. wagowej 68 kg Przemysław Wizner (Olimpijczyk Sulmierzyce), 

- w kat. wagowej 75 kg Piotr Zaworski (ULKS Tęcza Środa Wielkopolska). 

Na szczególne uznanie zasługuje Mateusz Dziadoszek, Szymon Gibasiewicz i Przemysław 

Wizner, którzy wygrali wszystkie swoje pojedynki (5 walk). Ponadto Mateusz nie stracił nawet 

jednego punku technicznego w stoczonych konfrontacjach. Chcielibyśmy też bardzo pochwalić 

naszego najlżejszego zawodnika Rafała Grzelaka oraz Patryka Kaczmarka, którzy pomimo że 

przegrali poprzez swoją nieuwagę jedną walkę, to w pozostałych czterech pojedynkach  

pokazali prawdziwy charakter wojownika i pokonali wszystkich swoich rywali przed czasem- 

zgodnie stwierdzili trenerzy. 



Natomiast nasz najcięższy zawodnik- Piotrek Zaworski, startujący w kategorii 75 kg, choć 

przegrał cztery pojedynki z bardziej doświadczonymi rywalami, to wygrał jedną, ale za to 

kluczową walkę dla końcowego układu tabeli grupy A. W drugim meczu z ZKS Koszalin, przy 

stanie 4-4 nie dał najmniejszych szans swojemu rywalowi kładąc go na łopatki już w pierwszej 

rundzie. Tym samym przypieczętował wygraną z drużyną z Koszalina 5-4. Zdajemy sobie też 

sprawę, że to ogromny i historyczny sukces drużynowy ULKS Tęcza Środa Wielkopolska, ale nie 

spoczywamy na laurach i dalej będziemy ciężko trenować, bo jest jeszcze parę mankamentów 

technicznych do poprawy. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Środa 

Wielkopolska oraz Wielkopolskie Zrzeszenie LZS trenujemy przez cały okres wakacyjny, bo już 

27-29 sierpnia w Ciechanowie odbędą się Ogólnopolskie Igrzyska LZS, w których wystąpią nie 

tylko nasi młodzicy, ale też i młodziczki. Natomiast 5 września nasi najmłodsi adepci zapasów 

(dzieci) będą bronić pierwszego miejsca zdobytego drużynowo w zeszłym roku 

w Sulmierzycach. Ponadto 12-13 września w Siedlcach odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorek, 

w których wystartuje m.in. obecna liderka naszego klubu Zofia Polowczyk, a w dniach 16-20 

września w Chełmie i we Włodawie odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

w zapasach kobiet i w stylu wolnym, w której wystartują nasze mistrzynie Polski sprzed roku 

Michalina Ignaszak i Oliwia Paczkowska oraz Marcin Spalik.  

 
 

 

 

 


