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Choszczno 2018 -III Ogólnopolski Turniej Badmintona
14.11.2018.

CHOSZCZNO. III Ogólnopolski Turniej Badmintona &ndash; Memoriał Wiesława Drewicza przebiegł pod
znakiem rekordowej liczy uczestników. W 38-letniej historii choszczeńskiego badmintona po raz pierwszy
w zawodach wystartowało aż 139 zawodników. W kategoriach elity, wśród pań triumfowała DOROTA
GRZEJDAK z Sianowa, natomiast wśród mężczyzn wygrał MARCIN PUCIATO z Koszalina.

Trzecia edycja Memoriału Wiesława Drewicza wpisała się w historię
choszczeńskiego badmintona rekordową liczbą uczestników oraz tym, że w
ciągu jednego dnia rozegrano prawie 250 spotkań. Choć na listach
startowych zdecydowanie przeważały nazwiska dobrze znane w Choszcznie,
to jednak organizatorów bardzo ucieszyło to, że pojawiło się bardzo dużo
&bdquo;nowych&rdquo; twarzy. - Z takiego obrotu sprawy najbardziej ucieszyłby się
patron tego wydarzenia Wiesław Drewicz, bo to tylko dzięki jego pasji i
oddaniu, ta dyscyplina sportowa zawitała do naszego miasta &ndash; tymi
słowami przywitał zawodników burmistrz ROBERT ADAMCZYK.

***

Warto przypomnieć, że W. Drewicz kometką zainteresował się w 1982 roku, a
niewątpliwą ciekawostką było to, że już rok później przy MZKS Grunwald
działała sekcja badmintona, która rywalizowała w rozgrywkach drugiej
ligi. Cztery lat później choszcznianie awansowali do pierwszej, czyli
wówczas najwyższej ligi w Polsce i grali tam przez trzy sezony. Kolejne
trzy, już jako Jutrzenka Choszczno, rozegrali w latach 1998 &ndash; 2000. W
jednym z ostatnich wywiadów W. Drewicz stwierdził, że w ciągu tych lat,
około 700 osób, w mniej lub bardziej zawansowany sposób próbowało
odbijać lotkę. - Dziś w Choszcznie nikt nie myśli o reaktywacji klubu,
ale dwa razy w tygodniu w hali Zespołu Szkół nr 2 trenuje około 40 osób &ndash;
mówi JERZY GUMULIŃSKI, jeden z głównych organizatorów opisywanego memoriału.
***

Jednym z wychowanków Grunwaldu jest, mieszkający dziś w Koszalinie MARCIN PUCIATO, który w
sobotę zwyciężył w kategorii elity. Tu ciekawostka jest też to, że w finale pokonał TOMASZA OLEJARZA
z Zielonej Góry, który triumfował w Choszcznie, w poprzednich dwóch
edycjach. W kategoriach kobiecych, tradycyjnie już nie miała sobie
równych DOROTA GRZEJDAK z Sianowa. Jej zwycięstwo nie dziwi,
choćby dlatego, że ma w swoim dorobku m.in. tytuł mistrzyni Europy, ale
tu kibiców trochę zaskoczyło to, że grając w parze z klubowym kolegą MARCINEM GRZYWACZEM, ulegli
teamowi JUSTYNA GRZYBEK &ndash; ADAM GRZESIAK.
Zielonogórzanka J. Grzybek przyznała się kiedyś, że swój pierwszy
turniej wygrała właśnie w naszym mieście, ale jej zawodnicza kariera
jest zdecydowanie skromniejsza od tej, którą może się pochwalić D.
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Grzejdak.
***

Wśród starszych uczestników sobotniej imprezy nie brakowało osób, które
przyjechały zarówno po to, aby pograć, ale też, by spotkać się z
kolegami, z którymi przed lat rywalizowali na ligowych boiskach. Na
trybunach wypatrzyliśmy najlepszych choszczeńskich badmintonistów, czyli
IZABELĘ BIAŁEK i LESZKA BORYSA. Nie grali, bo leczą kontuzje. Nie mogło zabraknąć przyjaciela W.
Drewicza, czyli mieszkającego dziś w niemieckim Cloppenburgu ADAMA KULIŃSKIEGO,
z którym najpierw grywał, a potem organizował polsko-niemieckie,
oczywiście badmintonowe spotkania. - Przyjechałem tu, żeby zagrać, ale
tak naprawdę dużo bardziej dla ludzi, dla znajomych i przyjaciół &ndash;
powiedział&hellip;, dokładnie to samo, co przed rokiem.
Tadeusz Krawiec

III Ogólnopolski Turniej Badmintona &ndash; Memoriał Wiesława Drewicza

&ndash; Choszczno 2018

Open - 1. DOROTA GRZEJDAK (Sianów), 2. SYLWIA FALKOWSKA (Szczecin), 3. MAGDALENA
PRZYBYSZEWSKA (Gniezno)

radosny amator - 1. MAGDALENA KOZIAR (Koszalin), 2. EDYTA GAWLAK-WÓJCIK (Suliszewo), 3. MAJA
KMIEĆ (Choszczno)

debel open - 1. JOANNA GRZYBEK &ndash; JUSTYNA GRZYBEK (Zielona Góra), 2.
ALEKSANDRA ŻOŁNIERZÓW &ndash; KATARZYNA SZCZYKUTOWICZ (Choszczno - Sianów),
3. MARTA URBANIK &ndash; IWONA RYŚNIK (Szczecin - Choszczno)

elita - 1. MARCIN PUCIATO (Koszalin), 2. TOMASZ OLEJARZ (Zielona Góra), 3. MACIEJ TARNOWSKI
(Choszczno)
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M1 - 1. JAKUB JANOWSKI (Zielona Góra), 2. TOMASZ CHARKIEWICZ (Gorzów Wlkp.), 3. ŁUKASZ
JASIONAS (Gwda Wielka)

M2 - 1. RADOSŁAW STREJKO (Choszczno), 2. PAWEŁ MARCINKOWSKI (Potulice), 3. ADAM GRZESIAK
(Babimost)

M3 - 1. JANUSZ NAWROCKI (Gniezno), 2. TADEUSZ JAKIMIEC (Gwda Wielka), 3. IRENEUSZ ŻUREK
(Świebodzin)

M4 i M5 - 1. MAREK MOMOT (Banie), 2. ANDRZEJ STRUENSEE (Bydgoszcz), 3. MARIAN STELTER
(Koszalin)

radosny amator - 1.ZBIGNIEW MICHALIK (Gorzów Wlkp.), 2. DAWID GRZYBEK (Zielona Góra), 3. PIOTR
WIŚNIEWSKI (Choszczno)

radosny amator, gra podwójna - 1. JACEK FILIPIAK &ndash; PIOTR WIŚNIEWSKI
(Suchań - Choszczno), 2. ARKADIUSZ WŁODARCZYK &ndash; ŁUKASZ FABISIAK(
Szczecin), 3. MARLENA LESZCZYŃSKA &ndash; ARKADIUSZ LENCEWICZ (Szczecin)

debel A - 1. MARCIN PUCIATO &ndash; MARCIN GRZYWACZ (Koszalin - Sianów), 2.
RADOSŁAW STREJKO &ndash; ROBERT WYSZYŃSKI (Choszczno), 3. PIOTR LASSOCIŃSKI &ndash;
MACIEJ TARNOWSKI (Choszczno)

debel B - 1.TOMASZ CHARKIEWICZ &ndash; ANDRZEJ PRZYTULSKI (Gorzów Wlkp. Sianów), 2. PIOTR JANECZEK &ndash; JERZY MROZIŃSKI (Choszczno), 3. JACEK
NIEGREBECKI &ndash; JACEK ŻUROMSKI (Szczecin)

Mikst open - 1. JUSTYNA GRZYBEK &ndash; ADAM GRZESIAK (Zielona Góra), 2.
DOROTA GRZEJDAK &ndash; MARCIN GRZYWACZ (Sianów) , 3. SYLWIA FALKOWSKA &ndash; JACEK
POTORSKI (Szczecin)
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