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W dniach 21-23 
września 2007 r. już po 
raz kolejny, Puszczyko-
wo było areną niezwy-
kłego wydarzenia, roz-

grywek Pucharu Davisa, imprezy o międzynarodowym 
znaczeniu. Wydarzenie to jest tym bardziej doniosłe, 
że po 15 latach przerwy, polska reprezentacja wystą-
pi w Grupie I Strefy Euroafrykańskiej Pucharu Davisa. 
Awans stał się możliwy po wygranej 4:1 z Marokiem 
w spotkaniu trzeciej rundy w Grupie II, rozgrywanym 
w Centrum Tenisowym „ANGIE” w Puszczykowie. 
W reprezentacji Polski wystąpili wszyscy najlepsi gra-
cze z Mariuszem Fyrstenbergiem, Łukaszem Kubotem, 
Marcinem Matkowskim, Dawidem Olejniczakiem i Mi-
chałem Przysiężnym na czele.   (o.-ks)

Puchar Davisa

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
tak, jak już od kilkunastu lat, zaczęły się zajęcia bad-
mintona dla najmłodszych. Ta jedna z sekcji Puszczy-
kowskiego Towarzystwa Sportowego posiadająca dłu-
goletnie tradycje, nadal cieszy się dużą popularnością,  
z czego trenerzy Jakub Janaszek i Paweł Niewoliński nie 
kryją wielkiego zadowolenia. Mimo tylko jednego peł-
nowymiarowego kortu do badmintona, grupa ponad 
dwudziestu młodych zawodników z treningu na trening 
podnosi swoje umiejętności. Wyścigi rzędów, gry i zaba-
wy z rakietami i wreszcie gra na korcie sprawia uczest-
nikom zajęć wielka radość! W grupie dominują dzieci  

Sezon jesienny rozpoczął się sukcesami puszczy-
kowskich badmintonistów. W Krajowym Turnieju Bad-
mintona Grand Prix Yonex’a, który odbył się w dniach 
28-30.09.07 w Kobylnicy koło Słupska w grze deblo-
wej seniorzy z Puszczykowa zajęli trzecie miejsce! Tur-
niej, mający nową formułę posiadał bardzo wysoką 
kategorię IV i jest najwyżej punktowanym turniejem 
w sezonie poza Mistrzostwami Polski! Dlatego też  
w szranki stanęli zawodnicy z całego kraju, z człon-
kami kadry narodowej na czele. Właśnie z zawodni-
kami trenującymi na co dzień w Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich w Warszawie przyszło się zmierzyć 
zawodnikom z Puszczykowa. Jakub Janaszek w parze  
z Pawłem Niewolińskim ulegli w półfinale zawodni-
kom SKB Suwałki po zaciętym dwusetowym pojedyn-
ku, jednak w grze mieszanej wychowanek PTS-u Woj-
tek Szkudlarczyk zajął pierwsze miejsce.

Kolejny sukces odnotowano w Warszawie, gdzie  
w dniach 5-7.10.2007 odbyły się Akademickie Mi-
strzostwa Polski w Badmintonie organizowane przez 

Tradycja zobowiązuje
z klas 1-3 szkoły podstawowej, ale są też starsi, których 
prowadzący zajęcia również serdecznie zapraszają.

Poza grupą początkującą, istnieje grupa zawod-
ników z licencjami Polskiego Związku Badmintona, 
która czynnie reprezentuje nasze miasto na licznych 
zawodach rejonowych i ogólnopolskich z Mistrzo-
stwami Polski włącznie.

 Wszystkie zainteresowane udziałem w zajęciach 
dzieci serdecznie zapraszamy w każdy wtorek o go-
dzinie 18.00 do sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Puszczykowie. Więcej informacji pod 
numerem tel. 697 69 57 23.    Jakub Janaszek

Sukcesy badmintonistów
AZS Warszawa. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń 
i szeroką obsadę, turniej rozgrywany był w systemie 
pucharowym już od pierwszego spotkania.

Mieszkańcy Puszczykowa studiujący w Poznaniu re-
prezentowali na imprezie swoje uczelnie: AWF i UAM 
w Poznaniu. Najlepiej spisał się Wojtek Szkudlarczyk, 
który w grze deblowej w parze z Ł. Moreniem wy-
walczył złoty medal bez straty seta w całym turnieju.  
W grze mikstowej Wojtek w parze z M. Flis dotar-
li do ćwierćfinału, gdzie ulegli przyszłym zwycięzcom 
turnieju. Również Jakub Janaszek i Paweł Niewoliński  
w grze deblowej musieli zadowolić się ćwierćfinałem. 
W singlu Jakub Janaszek w walce o półfinał zmierzył się 
z Mistrzem Polski Juniorów z 2006 roku i po zaciętym 
pojedynku musiał uznać wyższość swojego rywala. 

Ostatecznie mieszkańcy małego Puszczykowa 
mogą się poszczycić jednym złotym medalem i trze-
ma ćwierćfinałami Akademickich Mistrzostw Polski  
w badmintonie.    Jakub Janaszek
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