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Mistrzostwa w Nowogardzie.
Smoleńsk - górą!

Uczestnicy i goście Mistrzostw w pilcie nożnej
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Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Drużyna ze Smoleńska pokonała długą, ponad 1500 km, drogę na Zachodni kraniec
Polski. Nikt nie spodziewał się po nich tak rewelacyjnej gry!

Myśląc o już minionych waka-
cjach, uświadamiam sobie iż były
one pełne nowych wydarzeń i znajo-
mości – były to wyjazdy do Polski i
spotkanie z Panem Przewod-
niczącym ds. Polaków na Wscho-
dzie Arturem Kozłowskim. Najbar-
dziej utkwił mi jednak w pamięci
ostatni wyjazd do Nowogardu na
Mistrzostwa „Taxi” organizowane
przez Klub sportowy „BOSMAN”.   

Mistrzostwa miały miejsce 28 i 29
sierpnia. Do niedużej liczącej około
18 tyś. mieszkańców miejscowości
Nowogard, gdzie odbywały się
zawody, zjechało się ponad 1000
uczestników z całej Europy, m.in. z
Danii, Norwegii, Czech, Niemiec, Lit-
wy, Rosji oraz Polski. W otwarciu
oraz przebiegu Mistrzostw wzięli
udział politycy najwyższego szczeb-
la, posłowie na Sejm RP: poseł
Renata Zaremba oraz poseł Sławo-
mir Preiss. W ramach programu im-
prezy odbyły się zawody w 6 kon-
kurencjach sportowych: bilard,

strzelanie, siatkówka plażowa, dart,
kręgle oraz piłka nożna. Mistrzostwa
liczą 20-letnią historię, jednak dopiero
w tym roku w nich wzięli udział zawod-
nicy z Rosji, była to drużyna piłki noż-
nej ze Smoleńska „Rudnia”. Z Klubem
Sportowym „Rudnia”, zawodnicy któ-
rego na co dzień są pracownikami
Zakładu Mleczarskiego w miejsco-
wości Rudnia k. Smoleńska, łączy nas
wielka przyjaźń, byliśmy ich najwięk-

szymi kibicami i było
naprawdę warto. Mi-
mo tego, że na po-
czątku, jeszcze na
etapie planowania,
wyjazd o mało nie
został odwołany z
przyczyn biurokra-
tycznych, jednak w
końcu wspólnym wy-
siłkiem drużyna ze
Smoleńska ruszyła
w długą, ponad 1500
km, drogę na Zacho-
dni kraniec Polski.

W Nowogardzie byliśmy ciepło
witani, zgodnie z polską tradycją
gościnności, przez głównego orga-
nizatora imprezy Andrzeja Szafrana,
który jest naszym wieloletnim przy-
jacielem.  W tym miejscu pragnę mu
serdecznie podziękować za zapro-
szenie. Następnego dnia już wypo-
częci zawodnicy zbierają się na
boisku, a my trzymając w rękach
flagi wygodnie siadamy na miejsca
dla widzów. Nikt nie spodziewał się
po panach ze Smoleńska tak rewe-
lacyjnej gry. Ich mecze cieszyły się
szczególnym zainteresowaniem, a
dookoła tylko i było słychać „Smo-
leńsk  górą!”.

„Rudnia” wygrała wszystkie
mecze, nie straciła ani jednej bramki
i zajęła I miejsce! 

Z Nowogardu zabraliśmy ze sobą
najcieplejsze wspomnienia i czeka-
my na pana Andrzeja Szafrana u nas
w Bałtijsku.

Więcej zdjęć na stronie
www.baltpolonia.narod.ru

 Maria Nosel

Drużyna piłki nożnej ze Smoleńska „Rudnia” –
zwycięzca Mistrzostw w pilcie nożnej.
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