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Sprawozdanie z działalności członków  

Koła PZW w Busku-Zdroju w dyscyplinie rzutowej w 2017 r. 

 

Zawodnicy i działacze Koła PZW w Busku zajmujący się wędkarstwem 

rzutowym będącym jedną z dyscyplin sportu wędkarskiego uprawianych w ramach 

PZW, utrzymali w 2017 r. swój wysoki poziom organizacyjny i sportowy. 

W 2017 r. nasi zawodnicy zdobyli indywidualnie i drużynowo na  

mistrzostwach świata seniorów oraz na mistrzostwach Polski łącznie 16 medali (6 zł, 

6 sr, 4 br). 

Na sukces ten zapracowało 5 członków naszego koła startujących w 

kategoriach kobiet i seniorów. Kolejny rok największy udział w tej zdobyczy 

medalowej miała najbardziej utytułowana w historii całego sportu wędkarskiego w 

Polsce zawodniczka, niezawodna Magdalena Kuza, która odnotowała najlepszy rok 

w historii jej startów. Magda w 2017 roku wygrała wszystkie zawody, w których 

startowała łącznie z mistrzostwami Polski i mistrzostwami świata.  

 W całorocznym cyklu Pucharu Polski ponownie, już po raz dziewiąty w 

karierze wywalczyła główne trofeum wygrywając wszystkie pięć imprez cyklu. Na 65 

Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Puławach Magda wywalczyła ponownie 

komplet złotych medali w kategorii kobiet; po raz piąty z rzędu, a dziewiąty w karierze 

złoty medal w 5-boju oraz dziesiąte już „złoto” w 2-boju multi. W lipcu 2017 r. Magda 

wygrała prestiżowe międzynarodowe zawody w Wiedniu, a na mistrzostwach świata 

seniorów w Szamotułach, po raz pierwszy w 10-letniej już historii jej startów na 

mistrzostwach świata w kategorii kobiet, zwyciężyła w najbardziej prestiżowym 5-

boju. Do tego dorzuciła złoto w łącznej klasyfikacji, tj. w 7-boju, oraz 3 srebrne i 1 

brązowy medal w poszczególnych konkurencjach i w drużynie.  

 Magdalena Kuza była też podporą drużyny kobiecej naszego okręgu, w której 

wspólnie z Renatą Kuzą i Donatą Żelazowską z koła w Brodach zdobyły po raz 

szósty z rzędu złote medale i tytuły Drużynowych Mistrzyń Polski na 2017 r. 

 Udany rok zanotował występujący w kategorii mężczyzn Jacek Kuza. Swą  

kolekcję medali uzupełnił w 2017 r. o 4 kolejne (1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe). 

Osiągając w 5-boju najlepszy wynik w drużynie PZW, walnie przyczynił się do 

zdobycia przez nią srebrnych medali na Mistrzostwach Świata w Szamotułach. 

Brązowy indywidualny medal zdobył na tych mistrzostwach w swej koronnej 

konkurencji, tj. w odległości muchowej. Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w 

Puławach po raz trzeci z rzędu zdobył „złoto” w 2-boju odległościowym, a w 5-boju 
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był czwarty. Nasz zawodnik wygrał też jedne z zawodów zaliczanych do klasyfikacji 

Pucharu Polski, tj. w Inowrocławiu, co dało mu IV miejsce w podsumowaniu Pucharu 

Polski za 2017 rok. 

 Jacek Kuza ponownie był niezawodnym punktem drużyny okręgu kieleckiego 

PZW, która zdobyła brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski rozgrywanych 

w cyklu 5 imprez od maja do sierpnia. W drużynie tej wystartowali również 

pięciokrotnie 21-letni Maciej Kuza i raz Mariusz Janik.  

 Harmonijnie i stopniowo rozwija się kariera Maćka Kuzy, który po raz drugi z 

rzędu zdobył indywidualny medal na Mistrzostwach Polski, tym razem srebrny w 2-

boju multi.  W podsumowaniu całego sezonu zajął w Pucharze Polski IX miejsce. 

 Sukcesy naszych zawodników zostały nagrodzone przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, który na uroczystej gali w Filharmonii Kieleckiej w 

dniu 19 grudnia 2017 r. wręczył naszym medalistom mistrzostw świata i Mistrzom 

Polski, tj. Magdalenie Kuza, Jackowi Kuzie i Renacie Kuza dyplomy gratulacyjne i 

nagrody pieniężne. 

 Za rozsławianie imienia powiatu buskiego Starosta Buski Jerzy Kolarz w dniu 

13 grudnia 2017 r. również przyznał naszym medalistom mistrzostw Polski i świata 

nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej (oprócz wyżej 

wymienionych również Maciejowi Kuzie i Mariuszowi Janikowi).  

 W 2017 r. na skutek niekorzystnych zmian organizacyjnych, które nastąpiły w 

PZW (rezygnacja ze statusu polskiego związku sportowego, zmiana Statutu PZW), 

nasi zawodnicy nie mieli możliwości otrzymania za swoje sukcesy państwowych 

nagród pieniężnych, które w poprzednich latach regularnie przyznawał im Minister 

Sportu. 

 W kategoriach młodzieżowych ciągły postęp notują nasi kadeci. 

 Siostry Natalia i Karolina Kolarz zwyciężyły w swoich kategoriach wiekowych 

na Ogólnopolskich Zawodach Rzutowych „Pierwszy Krok” w Łasinie. Zwyciężczyni 

takich samych zawodów z 2016 r. – Alicja Kucięba, tym razem była III w kategorii do 

15 lat. 

 14-letni kadet Michał Owsiński, choć przestał robić takie postępy, jak w 

poprzednich latach, w dalszym ciągu kwalifikował się do młodzieżowej drużyny 

naszego okręgu na zawody z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski, która to drużyna 

zajęła w końcowej klasyfikacji najlepsze od kilku lat miejsce tj. V. Również piąte 

miejsce Michał zajął na dwóch z pięciu imprez cyklu Pucharu Polski, tj. w Zamościu i 

w Błoniu. Pechowe VI m. zajął w 3-boju spinningowym na Indywidualnych 
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Mistrzostwach Polski w Puławach. Michał Owsiński dwukrotnie zakwalifikował się do 

reprezentacji okręgu na Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich. Na obu zaprezentował się znakomicie zajmując w Stąporkowie II, a w 

Ozimku III miejsce. Na pierwszej z tych Olimpiad nasz okręg reprezentowała również 

11-letnia Karolina Kolarz zajmując VIII miejsce.  

 Nasi młodzi zawodnicy regularnie startowali i zwyciężali w najmłodszych 

kategoriach wiekowych na rozgrywanych w okręgu kieleckim PZW zawodach 

rzutowych różnego rodzaju. 

 W cyklu halowych zawodów wędkarskich Zima`2017 (Busko – 14 I 2017 r. 

Brody – 25 II 2017 r. Kazimierza Wielka – 4 III 2017 r. Ostrowiec Świętokrzyski – 18 

III 2017 r.), w kategorii do 12 lat zwyciężyła 11-letnia Karolina Kolarz. W kat. do 14 lat 

obsadziliśmy całe podium (Michał Owsiński, Natalia Kolarz i Alicja Kucięba).   

 W Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w sportach wędkarskich zwyciężył Michał 

Owsiński, II miejsca zajęła Karolina Kolarz, a III Natalia Kolarz. 

 W rzutowych mistrzostwach okręgu w kat. kadetów do 14 lat zwyciężył Michał 

Owsiński, a Natalia Kolarz była III w juniorkach i IV w kadetach. 

 W 2017 r. podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki przychylności gospodarzy 

stadionu miejskiego w Busku tj. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Dyrektora 

Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, nasi zawodnicy mogli 

nieodpłatnie trenować na stadionie przy ulicy Kusocińskiego, a także zorganizowali 

tam mistrzostwa koła. W sezonie zimowym dzięki przychylności Dyrekcji SG Nr 3 w 

Busku-Zdroju oraz dzięki temu, że jednym z naszych trenerów jest nauczyciel 

wychowania fizycznego SG Nr 3 w Busku, mgr Renata Kuza, mogliśmy i dalej 

możemy nieodpłatnie trenować na hali sportowej tej szkoły. 

 W 2017 r. nasze koło zorganizowało lub współorganizowało 4 rzutowe zawody 

wędkarskie, w tym jedną imprezę o zasięgu ogólnopolskim, figurującą w terminarzu 

imprez sportowych ZG PZW. Zawody te, t.j. XXVII Ogólnopolski Turniej Halowy w 

Castingu o Puchar Prezesa Okręgu PZW w Kielcach, zgromadziły na starcie 44 

zawodników z 9 przodujących ośrodków wędkarstwa rzutowego w Polsce. 

Organizacja tego Turnieju została wsparta przez Gminę Busko-Zdrój w formie dotacji 

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży i kobiet gminy Busko-Zdrój w dziedzinie castingu. 

 Wsparcie z tego samego tytułu nasi zawodnicy otrzymali również przy 

realizacji innych działań w 2017 r. Chodzi tu o udział w zawodach z cyklu Zima`2017 

w Brodach i Ostrowcu Świętokrzyskim, udział w ogólnopolskich zawodach o Puchar 
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Zamościa, o Puchar Ziemi Śląskiej, Pierwszy Krok w Łasinie oraz o zakup sprzętu 

wędkarskiego na wyposażenie czołowych zawodników naszego koła i klubu.  

 Podobnie jak w latach ubiegłych, buscy zawodnicy prowadzili również 

działalność propagującą i wspierającą wędkarstwo rzutowe. 

 W maju 2017 r. jubileusz 70-lecia obchodził buski klub sportowy. Z racji tego, 

że w latach 90-tych i aż do 2007 r. jedną z sekcji sportowych tego klubu była sekcja 

wędkarstwa rzutowego, w obchodach tych, a także w zrealizowanym z tej okazji 

filmie dokumentalnym wzięli udział przedstawiciele naszego koła wędkarskiego 

Renata i Jacek Kuzowie. 

 Te same osoby współorganizowały zawody rzutowe w 3-boju spinningowym 

dla uczestników wspomnianej wyżej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 

Stąporkowie, Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim i treningi 

rzutowe dla uczestników wakacyjnego okręgowego młodzieżowego obozu 

wędkarskiego, który odbyła się w Pińczowie w lipcu 2017 r. 

 Przez cały 2017 rok informacje i relacje z zawodów rzutowych ukazywały się 

na stronach internetowych ZG PZW, okręgu kieleckiego PZW, na portalu 

busko.com.pl oraz w prasie regionalnej. 

 Buskie koło może się też pochwalić sporą liczbą sędziów wędkarskich w 

dyscyplinie rzutowej wszystkich klas. Mamy 3 sędziów klasy międzynarodowej 

(Jacek Kuza, Renata Kuza i Urszula Włodarska), 1 sędziego klasy krajowej 

(Krzysztof Władny), 1 sędzia klasy okręgowej (Marcin Skwark) i 3 sędziów klasy 

podstawowej (Magdalena Kuza, Jagoda Żebrowska, Maciej Kuza). W 2017 r. 

sędziowali oni łącznie 17 razy na 8 różnych zawodach rzutowych. Najpoważniejsze z 

nich to: mistrzostwa świata seniorów w Szamotułach (Urszula Włodarska), 

Międzynarodowe Mistrzostwa Czech we Frydku-Mistku w Czechach (Mariusz Janik i 

Justyna Janik), Ogólnopolski Turniej Halowy w Castingu o Puchar Prezesa Okręgu 

PZW w Kielcach (Piotr Opozda) oraz III Ogólnopolska Halowa Olimpiada Młodzieży 

w Sportach Wędkarskich w Stąporkowie (Renata Kuza i Jacek Kuza). Oprócz wyżej 

wymienionych, licencjonowanych sędziów, mamy jeszcze grupę sędziów rzutowych 

nie posiadających licencji, ale mających niezbędne doświadczenie. Należy tu 

wymienić Andrzeja Kuciębę, Piotra Opozdę, Monikę Jedynak i Mariusza Janika. 

 Szczegółowe zestawienie wszystkich działań członków naszego koła w 

wędkarstwie rzutowym przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania. 

Busko-Zdrój, dnia 4 stycznia 2018 r.         sporządził:  

         Jacek Kuza 


