
 
 
Kolejny już piąty raz Jastarnia otworzyła swoje podwoje i gościła najlepszych biegaczy    

w XXXII Otwartych Mistrzostwach Polski Kolejarzy w biegach przełajowych kobiet i mężczyzn. 
Padł kolejny rekord frekwencji. Startowało o 55 osób więcej niż w roku 2012. Do 9 biegów 
przystąpiło 175 biegaczy z 19-tu Zakładów Pracy ze wszystkich stron Polski. Jak zwykle 
gościnne progi Ośrodka Wczasowego „Natura Tour” – „Półwysep” otworzył jego kierownik 
Stanisław Białk, który dwoił się i troił by wszystkich zadowolić. Każdy uczestnik na przywitanie 
otrzymał kapelusz biało czerwony, napój oraz czekoladę na wzmocnienie. Utworzona została 
strefa kibica by już w piątkowy wieczór móc wspólnie dopingować polskiej reprezentacji, która 
rozgrywała w Kiszyniowie mecz z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej 2014 w Brazylii. Uzyskany remis popsuł nieco radosne nastroje tym bardziej, że 
pozostał jedynie cień szansy na awans polskiej reprezentacji do stolicy światowej kawy               
i futbolu. Przez całe trzy dni była wspaniała słoneczna pogoda co jeszcze bardziej uatrakcyjniło 
przebieg Mistrzostw.  

Jego otwarcia dokonał Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury 
„Kolejarz” w Warszawie – Jerzy Szarmach. Trasy biegów zostały oznaczone perfekcyjnie           
i kolorowo po duktach leśnych wzdłuż nadmorskiej przecudnej laguny i sprawiły wiele radości 
oraz zadowolenia uczestnikom Mistrzostw.  

Rywalizacja rozpoczęła się od najstarszych pań w kategorii K-4 (49 lat i powyżej). 
Zwyciężyła dyż. ruchu z Zajączkowa Tczewskiego na dystansie 1 km. Halina Dubiela jako 
reprezentantka Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni, która jeszcze rok temu przewróciła się na 
starcie i pomimo tego zajęła 2 miejsce. Obecnie do kolekcji srebrnego medalu dołączyła złoto 
za rok 2013. Drugą na mecie była Grażyna Dalak-Ożóg – Naczelnik Działu w Kujawsko-
Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy, która pomimo sukcesu 
dopilnowała w PR Gdynia by na powrót uczestników w ramach komunikacji zastępczej były 
podstawione z Jastarni Wczasy do Redy duże autobusy 100 osobowe. Trzecia na mecie była 
Halina Giolda – odprawiasz pociągu z Bydgoszczy, reprezentująca Zakład Północny Spółki PKP 
Cargo S.A. w Gdyni. 

W kategorii K-3 (41-48 lat) po raz kolejny zwyciężyła wielokrotna uczestniczka Mistrzostw 
Europy Kolejarzy – Emilia Wolińska reprezentująca Zakład swego męża, Pomorski Zakład PKP 
Energetyka S.A. w Szczecinie. Trzeba zaznaczyć, że w biegu tym uczestniczyło rekordowo bo 
aż 40 pań. Druga na mecie uplasowała się Beata Wierzbicka pracująca jako strażnik SOK         
w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze. Na trzecim miejscu dobiegła jak przed  rokiem 
Elżbieta Petrykowska – żona kierownika pociągu z Warmińsko-Mazurskiego Zakładu 
Przewozów Regionalnych w Olsztynie. 

W kategorii K-2 (31-40 lat) najszybszą okazała się Anna Wysocka referent z Zakładu 
Dolnośląskiego PKP Cargo S.A. we Wrocławiu. Srebrny medal zdobyła Kamilla Buś z Zakładu 
Linii Kolejowych w Szczecinie a brązowy starszy radca – Magdalena Czerwińska z Kujawsko – 
Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy. 

W kategorii najmłodszych pań K-1 do lat 30 już na dystansie dłuższym – 2 km zwyciężyła 
tak jak przed rokiem wielokrotna reprezentantka polskich kolejarzy – Marta Dajewska – córka 
pracownika Wielkopolskiego Zakładu PKP Cargo S.A. w Poznaniu wyprzedzając na mecie duży 
talent – Alicję Strączek, córkę dyż. ruchu z Laskowic Pom. reprezentującą Zakład Linii 
Kolejowych w Bydgoszczy. Brązowy medal zdobyła Weronika Grzegorzewska córka dyż. ruchu 
Barbary z Malborka zamieszkała w Tczewie a reprezentująca Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. 

Duże emocje towarzyszyły rywalizacji wśród panów, którzy walczyli ze sobą w 5 biegach 
na poszczególnych dystansach od 2 do 6 km. W kategorii najstarszych M-5 od 58 lat zwyciężył 
ponownie Roman Kiciński dyż. ruchu ze Zbąszynka reprezentujący Zakład Linii Kolejowych       
w Zielonej Górze. Srebrny medal zdobył podobnie jak przed rokiem Janusz Lenc z Bydgoszczy 
(mąż będącej już na emeryturze pracownicy Centrali PKP Cargo S.A. w Warszawie). Na trzecim 
miejscu uplasował się Stefan Grącik z Człuchowa reprezentujący Zakład Linii Kolejowych         
w Szczecinie. 



 

 

W kategorii M-4 (51-57 lat) najlepszym okazał się Janusz Ratajczak – nastawniczy           
z Krzyża reprezentujący Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze. Srebrny medal zdobył 
Ryszard Majewski z Potęgowa reprezentujący Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie a brązowy 
Wojciech Polawski, maszynista z Torunia reprezentujący Kujawsko-Pomorski Zakład 
Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy. 

W kategorii M-3 (41-50 lat) zwyciężył wielokrotny reprezentant polskich kolejarzy 
Grzegorz Maczyński z Bydgoszczy – ekspedytor reprezentujący Zakład Północny Spółki PKP 
Cargo S.A. w Gdyni. Srebrny medal zdobył również reprezentujący ten sam Zakład Zenon 
Hartuna wielokrotny uczestnik USIC – rewident z okolic Tczewa. Brązowy medal przypadł 
Romanowi Russ z Laskowic Pom., mężowi nastawniczej Barbary z Bydgoszczy również będący 
wielokrotnym uczestnikiem USIC i reprezentujący Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy. 

W kategorii M-2 (31-40 lat) już na dystansie 4 km zwyciężył po raz kolejny wielokrotny 
reprezentant kraju, Dariusz Starzyński – elektromonter ze Szczakowej z Górnośląskiego 
Zakładu PKP Energetyka S.A. w Katowicach. Drugi na mecie ze srebrnym medalem uplasował 
się Marek Baczyński specjalista automatyk z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. 
Brązowy medal zdobył kolega z zespołu IZ Nowy Sącz – Piotr Grzyboś – dyżurny ruchu ze 
Stróż. 

Uczestnicy biegu w kategorii M-1 (do 30 lat) mieli do pokonania dystans najdłuższy 6 km. 
Nastąpiła w nim pokoleniowa zmiana warty. Przerwana została dominacja rodziny Chmielarzy. 
Zwyciężył Piotr Kamiński z Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych             
w Olsztynie przed kolegą z drużyny Wojciechem Retka z Susza oraz Rafałem Siekierskim z EZ 
Mazowiecki Warszawa.  

Zgodnie z tradycją w klasyfikacji drużynowej jak w latach  poprzednich w Jastarni 
zwyciężył Kujawsko-Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy, zdobywając 
340 pkt. Drugie miejsce zajął z 229 pkt. – Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Na trzecim 
uplasował się z 142 pkt. Warmińsko-Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie.   
Na kolejnych pozycjach pucharowych zostali sklasyfikowani: Dolnośląski Zakład PKP Cargo 
S.A. we Wrocławiu – 130 pkt., Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie – 118 pkt., Zakład Linii 
Kolejowych w Zielonej Górze – 114 pkt., Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu – 93 pkt., 
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni – 88 pkt. 

Nadzór sędziowski zapewnili 4 sędziowie z Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego 
Związku Lekkoatletyki z Henrykiem Adamskim na czele. Opiekę  medyczną zapewnił lekarz – 
chirurg z Tczewa – Dariusz Mania, natomiast obsługę informatyczną Marcin Pelc z Bydgoszczy. 

Po obiedzie na uroczystym podsumowaniu puchary, medale, nagrody i niespodzianki 
wręczali: Prezes Stowarzyszenia „Kolejarz” – Jerzy Szarmach, Prezes Ogniska TKKF Kolejarz 
w Bydgoszczy – Karol Pytel i z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych w Bydgoszczy – Marek Ostrowski. Były też do pucharów szampany ufundowane 
przez Kierownika Ośrodka „Natura Tour”. Podczas bankietowej kolacji wszystkim obecnym 
umilał czas aż do białego rana zespół muzyczny „Lotos” z Tczewa pod przewodnictwem Danuty 
Murawieckiej.  

Organizatorowi Mistrzostw przez nieuwagę wyrwało się, że za kilka dni odchodzi na 
emeryturę zarówno w pracy jak i w sporcie. Owacja przez 10 min. była na stojąco – nie mógł 
dojść do głosu. Niespodziewanie zostały przez przedstawicieli poszczególnych środowisk 
wręczone upominki i prezenty oraz pamiątkowe albumy ze zdjęciami z USIC-ów, na których był 
trenerem i kierownikiem. Specjalnie dla niego dodatkowo przyjechały i startowały złote 
medalistki sztafety 4x100m kobiet: Marta Dajewska, Emilia Wolińska, Katarzyna Uzar                 
i Dominika Pecold (tym ostatnim wręczono dodatkowe medale). 

 

 



 

Uhonorowano też najstarszych i najmłodszych uczestników biegów: Jadwigę Ponikwicką 
z IZ Białystok, Mirosława Głowackiego z PR Bydgoszcz oraz Martynę Buraczek z CT Wrocław    
i Dawida Czapiewskiego z PR Bydgoszcz. 

W niedzielny poranek po śniadaniu był czas na odpoczynek na pięknych, piaszczystych 
plażach półwyspu helskiego, pierwszą kąpiel w morzu bałtyckim, dalszą integrację oraz 
zwiedzanie zabytkowego Kościoła ze sławną amboną w kształcie łodzi rybackiej. Wszyscy 
rozjeżdżający się do domów nie dopuszczali do myśli, że jest to ostatnia impreza, a także 
Mistrzostwa Polski Kolejarzy w biegach przełajowych w Jastarni.  

 
 
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
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W załączeniu wyniki i zdjęcia z imprezy. 


