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MARTA DUSZYŃSKA

Marta jest jedną z najmłodszych zawodniczek w 
naszej drużynie Superligi Kobiet a jednak na swoim 
koncie ma już znaczny dorobek.
Największe osiągnięcia Marty Duszyńskiej to dwa 
zwycięstwa w Indywidualnym Pucharze Świata U-18.
Te międzynarodowe triumfy nie byłyby możliwe, 
gdyby wcześniej nasza zawodniczka nie zdobyła 
tytułów Indywidualnej Mistrzyni Polski Juniorek 
Młodszych (2008 r. i 2010 r.). W aktualnym sezonie 
zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski 
Juniorek w Gostyniu. Do tego „Duszka” ma na swoim 
koncie kilka cennych medali Mistrzostw Polski w 
konkurencjach drużynowych i par. Dorobek zatem, jak 
do tej pory, największy w historii klubu.

Marta studiuje na AWF w Poznaniu.

Marta Duszyńska - ur. 27.03.1992Marta Duszyńska - ur. 27.03.1992

Rekord życiowy 603

Poprzednie kluby wychowanka
klubu

MAMY NOWE REKORDY KRĘGIELNI

KOBIETY:
Data: 16.03.2013
Wynik: 618
KINGA KONOPA (Polonia 
1912 Leszno)
Zawody: I Puchar Rzemiosła

MĘŻCZYŹNI:
Data: 03.02.2013
Wynik: 646
MICHAŁ DĘBICKI (KS 
Pilica Tomaszów Maz.)
Zawody: Mecz Superligi 
Mężczyzn

WYRÓŻNIENI PRZEZ BURMISTRZA...

W dniu 3 stycznia w siedzibie nowego przedszkola na 
osiedlu Borek we Wronkach, Burmistrz Wronek – 
Mirosław Wieczór zorganizował noworoczne 
spotkanie. Na to spotkanie zostali zaproszeni 
właściciele miejscowych firm, ważne osobistości z 
władz wojewódzkich i powiatowych. Burmistrz swoje 
zaproszenie wysłał również do mieszkańców gminy 
Wronki, którzy w minionym 2012 roku wyróżnili się 
w różnych dziedzinach życia.

Wśród wyróżnień, które przygotował Burmistrz, 
znalazły się pamiątkowe statuetki, które trafiły 
również dla naszych dwóch zawodników, którzy 
zdobyli indywidualne tytuły Mistrzów Polski -
 Michała Pajora i Kornela Ratajczaka. Burmistrz 
wyróżnił też Prezesa Klubu – Macieja Kląskałę za 
zaangażowanie w promocji Wronek poprzez 
działalność w sporcie kręglarskim.

Sponsor strategiczny:

http://www.9wronki.pl
http://www.9wronki.pl


!

Więcej na bieżąco w internecie: www.9wronki.pl

WRONCZANIE W XXX PUCHARZE BURMISTRZA 
GOSTYNIA...

Tradycyjnie pierwszym turniejem ogólnopolskim w 
nowym roku był Puchar Burmistrza Gostynia. W 2013 
r. przypadła jubileuszowa – XXX edycja tego turnieju. 
Od piątku 11 stycznia do niedzieli 13 stycznia na 
torach w Gostyniu rywalizowało 82 zawodniczek i 
zawodników, w tym 13-osobowa grupa z Wronek.

Na te zawody pojechały tylko dwie kobiety i obie 
zagrały na granicy finałowej 12-stki, z tym że do gry 
finałowej udało się awansować tylko Sylwii 
Machniewskiej (515), nieznacznie zabrakło Marcie 
Woźniak (512) co dało jej 13 pozycję. W finale 
Sylwia uzyskała tylko 458 kręgli i zajęła 11 miejsce. 
Kilka zawodniczek również się męczyło i zagrało 
wyniki na podobnym poziomie. Najlepszą w zawodach 
okazała się Iza Torka z Alfy Vector Tarnowo Podgórne 
(1134 łącznie). 

Z licznego grona męskiego (11 startujących) do 
finałowej 18-stki awansować udało się tylko dwóm 
zawodnikom. Najlepiej zagrał Bartek Krug (542), 
ostatnim szczęśliwcem premiowanym awansem był 
Maciej Kląskała 528. Pozostali nasi panowi uzyskali 
wyniki: Tomasz Pajor 514, Leszek Kowalski 513, 
Tomasz Cyran 511, Filip Brzóska 511, Szymon 
Adamczak 506, Michał Pajor 504, Krzysztof 
Sawala 494, Leszek Dopierała 487, Mateusz 
Borowski 480. W finale zarówno Bartek jak i Maciej 
poprawili swoje miejsca. Maciej jako jeden z dwójki 
finalistów (zrobił to jeszcze Mikołaj Konopka) zagrał 
lepiej niż w eliminacjach (538) i dało mu to solidny 
awans z 18 pozycji na 12 miejsce. Bartek uzyskał 
wprawdzie nieco słabszy rezultat niż w elimin., 
ale finałowe 537 pozwoliło mu na awans na 10 
pozycję. W turnieju zdecydowanie zwyciężył Mikołaj 
Konopka po świetnej grze w finale 613.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz nielicznych 
przypadków wyniki na turnieju nie były oszałamiające. 
Kręgielnia gostyńska w ostatnim czasie jest bardzo 
wymagająca.

III MECZ MŁODZIEŻOWY - WRONY KONTRA 
LWY...
Trzeci raz spotkała się młodzież z Wronek i Tarnowa 
Podgórnego aby stoczyć pojedynek przyjaźni. W 
zeszłym sezonie ten zwyczaj został zapoczątkowany 
za sprawą Marka Torki i Macieja Kląskały. Drużyny 
wystąpiły w czternastoosobowych składach – szóstka 
Dzieci i ósemka Młodzików. Były prowadzone dwie 
klasyfikacje drużynowe – osobno dla Dzieci i dla 

Młodzików, z tym że w każdej drużynie odejmowano 
najsłabszy rezultat.

W kategorii Dzieci zwyciężyli nieznacznie goście z 
Tarnowa Podgórnego. Siedem kręgli, które dzieliły 
drużyny pokazują gorącą rywalizację. Najlepszym 
rezultatem wśród dziewczynek popisała się Angelika 
Przybysz z wronieckiej „Dziewiątki-Amica” – 316. 
Wśród chłopców dominował znów Jakub 
Cwojdziński z Tarnowa Podgórnego – 357 ale dreptał 
mu po piętach nasz najlepszy aktualnie zawodnik 
Jakub Kląskała – 341.

Wronieccy młodzicy są w tej chwili najlepsi w Polsce, 
tego jesteśmy pewni. W tej rywalizacji nie mogło być 
więc innego rezultatu niż zwycięstwo. Nasi ograli tym 
razem dość wysoko tarnowian – 163 kręgle – a 
również najlepsze indywidualne wyniki należały do 
naszych – Patrycji Grzelak (516) i Mateusz Sawala 
(533). Wśród przyjezdnych najlepiej spisał się Łukasz 
Kasprzak (512).

Mecze naszych ekip dają do myślenia, czy nie dobrym 
pomysłem byłoby wrócić do pomysłu Ligi 
Młodzieżowej rozgrywanej na przykład w okręgu. 
Podsumowując spotkanie, było znów dużo zabawy, 
dużo śmiechu i miło spędzony czas.

REWELACYJNIE NA PUCHARZE POLSKI...

W Tarnowie Podgórnym rozegrany został II Puchar 
Polski w grze sportowej, w którym wystartowała duża 
grupa reprezentantów Wronek. Co prawda nie mogli 
wystartować wszyscy z tego powodu, że w zawodach 
nie może brać udziału czołówka Rankingu PZK ale 
nasza kadra spisała się bardzo dobrze.
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Była duża szansa na podwójny triumf, skończyło się 
na zwycięstwie w kategorii Panów i drugim miejscu w 
kategorii Pań. Miejsc w czołówce było jednak więcej.

W eliminacjach prawie wszyscy zagrali na swoim 
aktualnym poziomie, były jednak również 
rozczarowania i miłe zaskoczenia. Do tych pierwszych 
na pewno zaliczyć trzeba słabsze starty Leszka 
Dopierały i dwóch Mart: Woźniak i Duszyńskiej. 
Nasi do finału wprowadzili jednak aż 7 osób (6 
mężczyzn i 1 kobietę).

Beata Śmiglak (eliminacje 589) miała po 
eliminacjach sporą przewagę nad resztą stawki. 
Niestety w niedzielnym finale zaczęła grę troszeczkę 
nerwowo i przy rewelacyjnej grze pozostałych z 
przewagi nie zostało nic. Becia była nawet przez chwilę 
poza podium ale w końcówce zachowała spokój i 
ostatecznie zajęła drugie miejsce. Pierwsze miejsce dla  
Danki Pribe, która znów pokazała, że w kręgle można 
osiągać sukcesy przez długie lata. O wieku Danki pisać 
nie będziemy ale możemy jedynie pozazdrościć 
zdrowia i energii do gry. 

W finale mężczyzn było „zielono” za sprawą 
wronieckich zawodników. Na 14 miejsc finałowych aż 6 
przypadło naszym, to oznaczało, że kibice oglądali 
często zawodników w zielonych, wronieckich barwach. 
Szkoda, że z powodów zawodowych na starcie nie 
pojawił się Mateusz Olczyk bo pozbawił się szansy 
poprawienia rezultatu z sobotniej gry. Pozostali spisali 
się dobrze. Słabszy finał w wykonaniu Tomka Cyrana 
(547+529) i Leszka Kowalskiego (565+517) ale i 
tak miejsca w pierwszej dziesiątce (odpowiednio 10 i 
8) to dobry rezultat. Dość równo zagrał Michał Pajor 
(552+542) i jego piąte miejsce w seniorskiej imprezie 
jest pozytywnym zaskoczeniem. My czekaliśmy na 
start najlepszej czwórki bo tam była spora szansa na 
zwycięstwo Bartka Kruga, który zajmował drugie 
miejsce – tuż za doświadczonym Krzysztofem 
Kamińskim z Czarnej Kuli Poznań. Do tego momentu 
na prowadzeniu był inny nasz zawodnik – Krzysztof 
Sawala, który w końcu zagrał dwukrotnie to na co go 
stać (546+565). Ostatecznie Krzysiek stanął na 
najniższym poziomie podium (miejsce trzecie) a 
przeskoczyło go dwóch liderów z eliminacji. 
Rywalizacja o zwycięstwo była zażarta. Właściwie 
kropkę nad i Bartek postawił dopiero kilka rzutów do 
końca. Triumf naszego zawodnika zasłużony – biorąc 
pod uwagę bardzo dobrą grę nie tylko w tych 
zawodach (570+580) ale też we wszystkich startach w 
tym sezonie.

Podsumowując start naszych reprezentantów – 
jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Widać, że 
systematyczne treningi zaczynają przynosić 
oczekiwane rezultaty.

WRONCZANIE ZAGRALI W TURNIEJU ASÓW ...

Trzecie zawody z cyklu Grand Prix Polski w 
kręglarstwie rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim, w 
dniach 23-24 lutego 2013 r. Tegoroczny Turniej Asów 
na starcie zgromadził 20 zawodniczek i 36 zawodników 
– frekwencja nie była więc oszałamiająca, a wyniki 
naszych klubowiczów?

Do Tomaszowa, jak na inne zawody Grand Prix 
Polski, wybrała się liczna ekipa z Wronek. Eliminacje w 
wykonaniu naszych graczy były raczej udane. Z trójki 
kobiet sztuka awansu do 12-stki finałowej nie udała 
się, dość niespodziewanie, Beacie Śmiglak, która 
zagrała zaledwie 499 i zajęła 14 miejsce. W czołówce 
po eliminacjach była Marta Woźniak (540), ale finał 
w jej wykonaniu nieco słabszy (516) i szanse na 
podium uciekły. Ostatecznie jednak dobra 6 pozycja 
dla Marty, co przełożyło się również na nagrodę 
finansową. Sylwia Machniewska zagrała dość równo 
(523+530) i uplasowała się tuż za koleżanką klubową, 
na 7 miejscu. Turniej wygrała Kinga Konopa (zaledwie 
o jeden kręgiel przed Dorotą Orłowską).

W męskim gronie do 18-osobowego finału 
wprowadziliśmy (aż?) 4 zawodników. Piątym mógł być 
Mateusz Borowski, ale mała niedokładność przy 
ostatnim rozbiciu i 529 kręgli dało miejsce tuż za 
finałem. 27 miejsce dla Krzysztofa Sawali (517), 29 
dla Leszka Kowalskiego (514), 33 był Michał Pajor 
(494). Finał dla Macieja Kląskały (i dobra pozycja do 
ataku na podium), Leszka Dopierały, Filipa Brzóski 
i Tomka Pajora. Poranny blok nie był szczęśliwy dla 
Tomka, którego wynik 499 dał 17 lokatę. Filip Brzóska 
uzyskał 529 kręgli, co przy 534 z elimin. dało miejsce 
14. W drugim męskim bloku najlepszy wynik uzyskał 
Leszek Dopierała (548). Jak się później okazało 
pozwoliło to Leszkowi awansować aż na 6 – 
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nagradzaną, pozycję. A mogło być jeszcze wyżej, 
gdyby nie dwie dziury do ostatniego układu. Leszek 
okazał się najlepszym z wronczan. W ostatnim bloku 
finału Maciej Kląskała nie mógł odnaleźć skuteczności i 
powtarzalności z eliminacji i ukończył grę z zaledwie 
504 kręglami. Łącznie 1062 i jeden punkt oraz jedno 
miejsce za Filipem – 15 pozycja. Turniej 
bezapelacyjnie wygrał Leszek Torka (1166).

POROZUMIENIE Z AMATORSKIM 
STOWARZYSZENIEM KRĘGLARSKIM ...

Na naszej kręgielni znajdzie się miejsce dla 
wszystkich, którzy chcą się pobawić w kręgle, również 
na poziomie rekreacyjnym. Nieodzownym elementem 
zabawy jest wspólna rywalizacja. Taka forma 
spędzania czasu wyzwala zawsze pozytywną energię, 
która pomaga pokonać trudy codzienności.

Nie zapominając o tym, realizując również naszą 
strategię, w dniu 6 marca 2013 roku Klub Kręglarski 
„Dziewiątka-Amica” podpisał porozumienie 
z Amatorskim Stowarzyszeniem Kręglarskim, na 
mocy którego będziemy wspólnie realizować zadania 
związane z rozpowszechnianiem kręglarstwa 
klasycznego jako wspaniałej formy spędzania wolnego  
czasu.

Zakładamy, że ta współpraca przyniesie satysfakcję 
wszystkim, którym leży na sercu dobro kręglarstwa 
wronieckiego, którego tradycje w naszym mieście 
sięgają ponad 120 lat.

PUCHAR ANDREPOLU...

Do wronieckiego terminarza kręglarskiego powrócił 
turniej rekreacyjny o Puchar Andrepolu. To pierwsze 
zawody zorganizowane wspólnie przez nasz klub z 
Amatorskim Stowarzyszeniem Kręglarskim.

Marek Jabłoński i Czesław Konkol z rodzinami oraz 
Maciej Kląskała przygotowali turniej, w którym 
wystartowało 16 kobiet i 52 mężczyzn. Frekwencja w 
zawodach cieszy, tym bardziej że większość 
uczestników już wpisała się na kolejny turniej, który 
rozegrany zostanie 6 kwietnia.

W turnieju zwyciężył Rafał Wrembel (Wronki)z 
bardzo dobrym rezultatem 378 kręgli. Drugie miejsce 
zajął Tomek Pajor z Aleksandrowa (376) a trzecie 
Prezes PZK - Bernard Broński (374).

Wśród Pań najlepszą okazała się Brygida 
Garczarek 366, na drugim miejscu uplasowała się 
Paulina Musielak (obie z Wronek) a na trzecim Justyna 
Witkowiak z Tarnowa Podgórnego.

I PUCHAR RZEMIOSŁA ZA NAMI...

Misją klubu jest dbanie o tradycje kręglarskie we 
Wronkach. W tym względzie klub jest spadkobiercą tej 
tradycji od wronieckich rzemieślników, którzy w 1976 
roku założyli nasz klub a w 1985 roku zbudowali 
kręgielnię na Zamościu.

Szanując pracę i wkład rzemieślników Zarząd 
postanowił zgłosić chęć organizacji turnieju, który 
będzie poświęcony właśnie tej grupie społecznej.

Z uwagi na chęć podniesienia rangi zawodów, turniej 
został zgłoszony do cyklu Grand Prix Polski, dzięki 
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czemu na zawodach mogliśmy gościć najlepsze 
zawodniczki i zawodników z całej Polski.

Triumfatorami historycznej pierwszej edycji 
zostali Kinga Konopa z Polonii 1912 Leszno i Marcin 
Grzesiak z Alfy Vector Tarnowo Podgórne. Zawody 
mogły się podobać z wielu powodów. Mieliśmy sporo 
dobrych rezultatów, co świadczy o dobrej formie 
przybyłych graczy ale również o dobrze 
przygotowanych torach, które pozwalały uzyskiwać 
wysokie wyniki. 
Już w piątek wyniki pokazały, że by zagrać w 
niedzielnym finale będzie trzeba zagrać wysoko. 
Pierwszy dzień eliminacji dał prowadzenie Jarkowi 
Michalakowi i Asi Lajtke. Drugi dzień eliminacji 
przyniósł wiele dobrych rezultatów i do dosłownie 
ostatniego bloku zawodów – późnym sobotnim 
wieczorem – toczyła się walka o finał. Ostatecznie 
ostatnie 16 miejsce w finale mężczyzn zajął Dawid 
Strzelczak z wynikiem 570. Taki poziom rywalizacji 
jest rzadkością na polskich kręgielniach. Liderem 
eliminacji został Mikołaj Konopka, który był lepszy 
zbieranymi od Michała Dębickiego. Obydwoje 
przewrócili w pierwszym starcie 613 kręgli.

Z kolei u kobiet najwyżej poprzeczkę powiesiła Kinga 
Konopa, która w eliminacjach pobiła rekord kręgielni 
- 618. To pozwoliło Kinii grać w finale spokojnie i 
dowieść prowadzenie do końca. Ciekawa rywalizacja 
była o dalsze miejsca. Najpierw Gosia Leopold 
wspólnie z Asią Lajtke grają solidarnie po 1133 
kręgle. Gosia wygrywa jednak zbieranymi i to ona 
przed ostatnim blokiem prowadzi w zawodach. Z 
pierwszej, po eliminacjach, czwórki zawodniczek tylko 
Marta Woźniak gra słabiej w finale i spada na 
odległą dziewiątą pozycje. Pozostałe rozdają między 
sobą miejsca na podium. Tak jak wcześniej pisaliśmy, 
to pierwsze dla Konopy. Drugie przypada Basi 
Danek a trzecie zawodniczce gospodarzy – Marcie 
Duszyńskiej.

Ciekawie też było wśród Panów. Najwcześniej 
poprzeczkę finałową powiesił na wysokim 
poziomie Jarek Bonk. Jego finałowe 612 raz z 
eliminacyjnym 577 daje mu szanse na spory awans. 
Jednak w ostatnim bloku, podobnie jak w przypadku 
kobiet – trzech mężczyzn rozdało między siebie 
miejsca na podium. W tej stawce odpadł Michał 
Dębicki, który w finale grał nieskutecznie i spadł na 
dziesiątą pozycję. Rewelacyjnie spisał się we 
Wronkach Marcin Grzesiak, który jako jedyny dwa 
razy przekroczył granicę sześciuset kręgli (602+615) i 
zasłużenie wygrał Puchar Rzemiosła. Piotr Kieliba i  
Mikołaj Konopka stoczyli zaciętą rywalizację między 
sobą ale też z wynikiem Bonka. Ostatecznie drugi był 
Kieliba, trzeci Konopka a Bonk musiał zadowolić się 
miejscem obok podium. Z naszych zawodników 
najlepiej spisał się Tomasz Pajor, który dwukrotnie 
pobijał swój rekord życiowy (580 i 588) i ostatecznie 
zajął wysokie szóste miejsce. W tym doborowym 
towarzystwie to naprawdę dobry wynik Tomka.
Zakończenie zawodów to czas wspomnień. Maciej 
Kląskała, który był pomysłodawcą turnieju, zapoznał 
zgromadzonych krótko jaki cel przyświecał mu, 
organizując te zawody. Wspomniał wronieckich 
rzemieślników, którzy przed II wojną światową grali 
na dwóch kręgielniach we Wronkach a na przełomie lat 
’70 i ’80 poprzedniego wieku wpadli na pomysł i 
przerodzili go w czyn, odbudowania kręgielni. Powstała  
ona na osiedlu Zamość, wybudowana ostatecznie w 
1985 roku. Tym wspomnieniom towarzyszył film, 
perełka historyczna, z 1982 roku, na którym 
uwieczniono Jarmark Kręglarski na Placu Wolności.

Na uroczystości gościliśmy wieloletniego prezesa 9′tki 
– Wojciecha Kudlińskiego, który nie krył 
zadowolenia z inicjatywy współpracy między klubem a 
Cechem Rzemiosł Różnych we Wronkach. Ten drugi był 
reprezentowany przez Starszego Cechu – Romana 
Nawrota, który również dziękował, że taka inicjatywa 
wyszła z klubu i zapowiedział, że osobiście włączy się 
w organizację przyszłej edycji turnieju. Nie zabrakło 
też władz miasta – tym razem w osobie 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy – Ryszarda 
Firleta, który zaskoczył większość zgromadzonych 
informacją, że pod koniec lat ’80 był trenerem 
wronieckiej młodzieży na Spartakiadzie w Pucku.

Prezes „Dziewiątki” ogłosił też nowy zwyczaj, którego 
pierwszą laureatką została Kinga Konopa, która za 
pobicie rekordu kręgielni odebrała „9 wiejskich jaj”.

http://www.9wronki.pl
http://www.9wronki.pl
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Więcej na bieżąco w internecie: www.9wronki.pl

Prezes - Maciej Kląskała i Starszy Cechu - Roman 
Nawrot z dużymi nadziejami spoglądają dalszą 
współpracę.

Kinga Konopa za pobicie rekordu kręgielni (618) 
odbiera „9 wiejskich jaj” - to nowa tradycja :)

Sponsor strategiczny:

Partner strategiczny:

Partner techniczny:

Usługi transportowe:
Mariusz Bryćko - Wronki
Adam Milka - Sieraków
Busrent - Tarnowo Podgórne

Redakcja:
Maciej Kląskała - teksty, zdjęcia, skład
Mateusz Borowski - teksty
Piotr Rybarczyk - zdjęcia
Edyta Kląskała - zdjęcia

http://www.9wronki.pl
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