
takiej gali spoRtowej 
w tycHacH jeszcze 
nie byŁo! w czwaRtek, 
10 czeRwca, podczas 
uRoczystego 
spotkania w teatRze 
MaŁyM uHonoRowano 
wszystkicH najlepszycH 
tyskicH spoRtowców 
2020 Roku – wRęczono 
spoRtowe nagRody 
i wyRóżnienia 
pRezydenta tycHów 
oRaz statuetki 
w plebiscycie 
na najpopulaRniejszego 
spoRtowca 2020 Roku, 
oRganizowanego pRzez 
MosiR i Redakcję „twoicH 
tycHów”.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Po raz pierwszy uroczystość trans-
mitowana była online na stronach 
społecznościowych Urzędu Mia-
sta, a wręczanie nagród przeplata-
ne było akrobatycznymi popisami 
i wyjątkowym muzyczno-tanecz-
nym spektaklem, przygotowanym 
przez Teatr Tańca Dyemotion.

teatr pełen… sportu
Z uwagi na przedłużające się jesz-
cze obostrzenia (połowa zajętych 
miejsc na widowni Teatru Małe-
go, maseczki, dezynfekcja rąk) 
postanowiono rozdzielić uroczy-
ste wręczanie Nagród Prezyden-
ta w Dziedzinie Kultury i Spor-
tu. Po prostu widownia jest zbyt 
za mała, by w ograniczonej liczbie 
pomieścić zarówno ludzi kultu-
ry, jak i sportu. Dlatego wręczenie 
nagród w dziedzinie kultury od-
będzie się w innym terminie.

W miniony czwartek Teatrem 
Małym zawładnęli zatem spor-
towcy, by wziąć udział w podwój-
nej gali. Sportowe Wyróżnienia 
Prezydenta odebrało siedmioro 
sportowców, a ich obecność naj-

lepiej świadczy o różnorodno-
ści sportowych dyscyplin, w któ-
rych tyszanie stali się mistrzami. 
Na scenie zjawiła się Karolina 
Białas – znakomita łyżwiarka fi-
gurowa, medalistka mistrzostw 
Polski w kategoriach młodzieżo-
wych; Zofia Brzoza – jedna z naj-
lepszych polskich siatkarek mło-
dego pokolenia, reprezentantka 
Polski; Paweł Kosek – czołowy 
biegacz na długich dystansach, 
powołany do kadry Polski; Waw-
rzyniec Latus, jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich spor-
towców w podnoszeniu cięża-
rów osób niepełnosprawnych; 
trener Bogdan Przybycin, ini-
cjator powstania przed 21 laty 
sekcji lekkoatletycznej pod egi-
dą MOSiR, którego zawodnicy 
zdobyli ponad 200 medali zawo-

dów mistrzowskich PZLA, w tym 
20 medali rangi mistrzostw Pol-
ski; Alicja Pyszka-Bazan obec-
nie czołowa polska triathlonist-
ka na dystansie sprinterskim 
i Ironman 70.3 oraz Szymon 
Topolnicki – multimedalista mi-
strzostw Polski w biegach, pierw-
szy od wielu dekad tyszanin, któ-
ry jako senior zdobywa medale 
MP w lekkoatletycznych konku-
rencjach olimpijskich.

wystrzelali 15 tysięcy
Nagroda Prezydenta w wysokości 
15 tys. zł trafiła natomiast do Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
– od lat najwyżej klasyfikowane-
go klubu na Śląsku w swojej dy-
scyplinie sportowej, w składzie 
którego są medaliści i multime-
daliści imprez rangi mistrzostw 

Polski. Trenerowi i prezesowi 
klubu, byłemu szkoleniowcowi 
kadry olimpijskiej i narodowej 
Polski w strzelectwie sportowym 
i pięcioboju towarzyszyły czołowe 
zawodniczki: Wioletta Pawluczek, 
Weronika Paszek, Kacper Stępień, 
Julia Szklanny, Aleksandra Moi-
czek oraz Paweł Baniusiewicz.

Nagrody i Wyróżnienia Pre-
zydenta wręczali jego zastępcy: 
Hanna Skoczylas, Maciej Grama-
tyka i Igor Śmietański oraz prze-
wodnicząca Rady Miasta Barba-
ra Konieczna.

statuetki dla 
najpopularniejszych
A potem przyszedł czas na uho-
norowanie Najpopularniejszych 
Sportowców 2020, wybranych 
przez kibiców w Plebiscycie 
MOSiR-u i redakcji „Twoich 
Tychów”. Otrzymaliśmy 2.821 
głosów w dwóch kategoriach – 
młodzieżowców i seniorów. Ory-
ginalne statuetki odebrali: w kat. 
seniorów – Julia Korzuch, lek-

koatletka, podwójna medalistka 
lekkoatletycznych MP (indywi-
dualnie na 400 m ppł i w szta-
fecie 4x400 m) oraz złota meda-
listka Akademickich Mistrzostw 
Polski, a wśród młodzieżowców 
– Kacper Gruźla, hokeista, brą-
zowy medalista MP, młodzieżo-
wy reprezentant Polski. Przypo-
mnijmy, iż poszczególne piątki 
uzupełnili: młodzieżowcy – 2. 
Paweł Ścierski (kolarz MTB), 
3. Zofia Brzoza (siatkówka), 4. 
Paweł Tuz (siatkówka), 5. Karo-
lina Białas (łyżwiarstwo figuro-
we); seniorzy – 2. Bartosz Ciura 
(hokej), 3. Przemysław Wrona 
(koszykówka), 4. Damian Miller 
(siatkówka), 5. Sylwia Łaskawska 
(hokej).

Uroczystą Galę Sportową 
uświetniły występy akrobatycz-
ne. Zgromadzeni sportowcy, tre-
nerzy, działacze i goście obejrzeli 
popisy Anny Filipowskiej-Niekłań 
– mistrzyni świata w akrobatyce 
powietrznej, finalistki 5. edycji 
programu „Mam Talent”. Wystą-

piła także jej 8-letnia wychowan-
ka Nikola Dynak, uczennica Szko-
ły Podstawowej nr 40 w Tychach, 
która sięgnęła po wicemistrzostwo 
Aerial World Championship czy-
li mistrzostw świata w akrobaty-
ce powietrznej na kole. Dodajmy, 
iż niedawno tyszanka zdobyła 
mistrzostwo Śląska w akrobaty-
ce sportowej i skokach na ścieżce 
w Bielsku-Białej (w klasie młodzie-
żowej). Był także popis Antoniny 
Trojanowskiej – mistrzyni świa-
ta i wielokrotnej mistrzyni Polski 
w akrobacjach na szarfie, a galę za-
kończył występ Teatr Tańca Dy-
emotion, Muzyka, kompozycje 
taneczne i gimnastyczne połączo-
ne zostały z bodypaintingiem, co 
w świetle UV dało efekt z pogra-
nicza bajki, fantazji i magii.

Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym serdecznie gratuluje-
my i już teraz zapraszamy do ko-
lejnej edycji Plebiscytu MOSiR-u 
i „Twoich Tychów”, w którym wy-
bierać będziemy Najpopularniej-
szych w 2021 roku. ●

wielka gala sportowa 
nagRoda pRezydenta tycHów DLA ŚLąSKIEGO TOWARZySTWA STRZELEcKIEGO, SIEDEM WyRóżNIEń ORAZ STATuETKI DLA NAjPOPuLARNIEjSZycH SPORTOWcóW W PLEBIScycIE MOSIR I 
„TWOIcH TycHóW”.

Od prawej: reprezentujący prezydenta Tychów jego zastępcy – Igor Śmietański i Hanna Skoczylas oraz wyróżnieni sportowcy, kolejno: Szymon 
Topolnicki, Alicja Pyszka-Bazan, Bogdan Przybycin, Karolina Białas, Zofia Brzoza, Paweł Kosek i Wawrzyniec Latus.

Laureaci plebiscytu MOSiR i „Twoich Tychów” na najpopularniejszego sportowca 
2020 roku: Kacper Gruźla (młodzieżowiec) i Julia Korzuch (senior).

Prestiżowa Nagroda Prezydenta Tychów za osiągnięcia sportowe w roku 2020 trafiła do strzelców z najlepszego 
na Śląsku klubu w tej dyscyplinie – Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego Tychy. Na zdjęciu zawodnicy wraz 

z trenerem Krzysztofem Rymskim (w środku) oraz Maciejem Gramatyką i Barbarą Konieczną (z lewej).
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