
PLEBISCYT NA 

NAJLEPSZEGO 

SPORTOWCA 
 

I Plebiscyt na Najlepszego Spotrowca 

Skawiny już za nami. Gala odbyła się 7 

marca 2010 roku na hali widowiskowo - 

sportowej w Skawinie. Akcja została 

zorganizowana przez Gazetę Skawińską i 

portal skawina24.com. 

 

Zwycięzcę wybrano po zliczeniu głosów 

internautów, czytelników Gazety 

Skawińskiej oraz ekspertów. Najlepszy 

okazał się Marcin Starzak - lekkoatleta, 

który wyprzedził parę brydżystów Justynę 

Żmudę i Adama Krysę, a także piłkarza 

Łukasza Skrzyńskiego. Spośród 

nominowanej 19-stki statuetki otrzymali: 

 

1. Marcin Starzak (AZS AWF Kraków, 

lekkoatletyka, skok w dal) 

2. Justyna Żmuda – Adam Krysa (CKiS 

Skawina, brydż sportowy) 

3. Łukasz Skrzyński (Polonia Warszawa, 

piłka nożna) 

4. Paulina Brzeźna (Red Sun Cycling, 

kolarstwo) 

5. Izabela Fidzińska (KKK Kraków, 

freestyle kajakowy) 

6. Monika Lelek (KSSE AZS PWSZ 

Gorzów Wielkopolski, koszykówka) 

7. Kornel Apostolik (AZS AGH Kraków, 

badminton) 

8. Bartłomiej Igła – Artur Machno (CKiS 

Skawina, brydż sportowy) 

9. Radosław Ślęzak (CKiS Skawina, 

pływanie) 

10. Agnieszka Szczypczyk – Artur Janeczko 

(CKiS Skawina, brydż sportowy) 

 

Przyznano również cztery nagrody 

specjalne. Pierwsze dwie dla najlepszych 

drużyn roku, które odebrali mistrzowie 

Polski młodzików w brydżu sportowym, 

oraz zespół juniorów młodszych Skawinki. 

Kolejne wyróżnienia przekazano, za 

rozpowszechnianie i promocję sportu. 

Uhonorowani zostali Sylwester Guzik - 

trener tenisa stołowego oraz Krzystof 

Piszczek - zmarły po wieloletniej walce z 

chorobą nowotworową, piłkarz i trener. W 

imieniu Krzysztofa, nagrodę odebrała jego 

żona i córka. 

 

Cała uroczystość miała prawdziwie 

profesjonalną oprawę artystyczną. 

Ceremonię poprowadzili aktorzy teatru 

"maska" pod opieką Andrzeja Morawy i 

Marty Tyrpy. Kasia Farbaniec, Joasia 

Miciak, Tomek Stawowy i Kamil Cudejko 

stworzyli niebanalne kreacje aktorskie, które 

nadały imprezie wyjątkowy charakter. 

Dopełnieniem programu były występy 

cheerliderek, wokalistek i tancerzy, a także 

pokaz sztuk walki. To wszystko złożyło się 

na niezapomniane widowisko i zachwyt 

publiczności. "Wielkie gratulacje dla 

wszystkich organizatorów i zaangażowanych 

w powstanie tak wspaniałego widowiska! 

Mimo, że była to dopiero pierwsza tego typu 

impreza, profesjonalność organizacyjna 

budziła podziw." - taką recenzję 

przedsięwzięciu wystawił zwycięzca 

plebiscytu, Marcin Starzak. 

 

Nagrody w postaci m.in. laptopa, sprzętu rtv, 

sprzętu sportowego, wycieczki, a także 

zaproszeń do restauracji czy wejściówek na 

basen rozlosowano wśród głosujących. 

 

Mimo, że to pierwszy taki plebiscyt w naszej 

gminie, spotkał się on z entuzjastycznym 

odbiorem.  

 

Angelika Jarguz 

 

  

 


