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RELACJA 

z V-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

zorganizowanej na terenie Gminy Łazy koło Zawiercia w dniu 18 maja 2013 roku. 

 

W sportowych zmaganiach olimpijskich brały udział 34 drużyny reprezentujące Uniwersytety 

Trzeciego Wieku z różnych miast Polski oraz z Ukrainy. Uczestnicy rywalizowali z sobą w 

zawodach pływackich, lekkoatletycznych, w strzelectwie, w tenisie stołowym, turnieju 

szachowym, w wyścigu rowerowym, turnieju brydżowym, tenisie ziemnym, w zawodach 

kajakowych i w turnieju w boule. Część konkurencji rozdzielono między zawodników 

młodszych tj. do 59 lat i starszych tj. od 60 lat wzwyż a także między kobiety i mężczyzn. 

Osoby reprezentujące Władze UTW konkurowały  niezależnie od dyscyplin sportowych. 

Wszystkie drużyny wystąpiły w kolorowych koszulkach i w strojach regionalnych. Zawody 

wzorowane były na prawdziwych zmaganiach olimpijskich. Była sztafeta niosąca ogień, był 

znicz olimpijski i nimfy z wiankami na głowach. Tradycyjnie znicz zapalił p. Józef Zapędzki, 

dwukrotny polski złoty medalista olimpijski w strzelaniu i zdobywca wielu sportowych 

nagród. Olimpiada została otwarta przez Władze Gminy Łazy i zawodnicy przystąpili do 

rywalizacji sportowej. Z naszego UTW zgłoszono do zawodów następujące osoby: Ewa Odoj, 

Kazimierz Kubas, Stanisław Zieliński, Jadwiga Chacia, Danuta Dudek, Franciszek Pendolski, 

Henryka Idziak, Wiesław Majcher, Joanna Krzysteczko, Halina Ćwiklińska, Andrzej 

Broekere, Eugeniusz Ochojski, Anna Babisz, Jerzy Dziwoki, Wojciech Wasiak, Grażyna 

Duczek, Franciszek Bara, Andrzej Rychter, Tadeusz Czerniawski, Stanisław Życki, Barbara 

Szymańska, Hubert Sroka, Elżbieta Szarawara, Leszek Raban i mistrz sportu Ryszard Duda. 

Gdy zakończono rywalizacje sportowe na estradzie prezentowały się regionalne  zespoły 

taneczno wokalne, umilając czas oczekiwania na wyniki sportowe. Nasz UTW UŚ Katowice 

reprezentowało 24 zawodników i 30-to osobowa grupa taneczna, która przedstawiła bardzo 

urozmaicony spektakl nagrodzony spontanicznymi brawami uczestników zabawy. Przy 

rytmach muzyki bawili się wszyscy, pożywiając się jednocześnie żurkiem, bigosem, kiełbaską 

z rożna, popijanymi herbatą, kawą lub piwkiem. Gdy przyszła pora na ogłoszenie wyników, 

wszystkim udzieliły się spore emocje. Drużyna naszego UTW zdobyła 6 medali w tym 2 

srebrne i 4 brązowe a także drużynowo zajęła 6-te miejsce na 34 zespoły startujące, więc 

stwierdzić można, że jest to najlepszy wynik jaki uzyskaliśmy w dotychczasowych startach. 

Srebrne medale wywalczyli: 

1. Ewa Odoj w pływaniu na dystansie 50 m stylem dowolnym 

2. Henryka Idziak w biegu na 200 metrów 

Brązowe medale wywalczyli: 

1. Jadwiga Chacia w biegu na 60 metrów 

2. Kazimierz Kubas w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznym 

3. Jerzy Dziwoki w turnieju szachowym 

4. Wojciech Wasiak w wyścigu rowerowym 

Na pochwałę zasługują także osoby, które były tuż za podium na feralnym czwartym miejscu: 

1. Barbara Szymańska w tenisie ziemnym 

2. Stanisław Zieliński w pływaniu 

Konkurować z najlepszymi będziemy mogli jedynie wówczas, gdy wystawimy zawodników 

we wszystkich konkurencjach sportowych. Więc zapraszam do trenowania w okresie wakacji. 

Drużynowe medale olimpijskie zdobyły i na podium zespołowym stanęły: 

1. UTW w Zgierzu   2. UTW w Gliwicach    3. UTW w Zawierciu 

Kolejne miejsca zajęły: 4. UTW w Polkowicach  5. UTW w Łazach  6. UTW w UŚ Katowice. 

 

Opracował: Franciszek Bara. 


