
SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZA 2017 ROK 

 

 W dniach 3 - 5.02.2017r. członek sekcji młodzieżowej naszego koła Jakub Surmiak 

reprezentował Okręg PZW Opole na III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich. Impreza odbyła się w Stąporkowie - organizator Okręg PZW Kielce. Po trzech 

konkurencjach zajął XI miejsce w kat. U16. (test ekologiczno - wędkarski  - V miejsce, test 

sprawnościowy - VIII,  3 - bój spinningowy - XIII).  

 

 W sobotę 11 lutego w hali sportowej przy ul. Korczaka w Ozimku odbyły się 

pierwsze w tym roku zawody dla młodzieży zaliczane do klasyfikacji GPX Okręgu 

w wędkarstwie rzutowym.  W kat. U12 reprezentował nas 10 - letni Tomasz Kozak w swojej 

grupie wiekowej bardzo dobre 3 miejsce. Jakub Surmiak i Jakub Piątkowski (U16) zajęli 

dobre 6 i 8 miejsca. Podczas podsumowania zawodów opiekunowie sekcji młodzieżowej 

odebrali z rąk Prezesa Zarządu Okręgu PZW Opole kol. Jerzego Kozłowskiego uzyskane 

uprawnienia sędziów wędkarskich w dyscyplinie rzutowej. 

 

 W dniu 18 marca członkowie sekcji młodzieżowej wzięli udział w Okręgowych 

Halowych Zawodach Rzutowych w Krapkowicach - Otmęcie. Tomasz Kozak uzyskał 3 

miejsce, Jakub Piątkowski 4, Jakub Surmiak 6, Wiktor Gawron w kat. U16+ zajął 3 miejsce. 

W tym samym dniu kol. Andrzej Białopotocki odebrał nadane mu przez ZG PZW 

uprawnienia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 



 

 W dniu 13.05.2017r. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie 

Rzutowym. spośród naszych reprezentantów najlepszy wynik osiągnął Wiktor Gawron, który 

podobnie jak rok temu zdobył tytuł Wicemistrza Okręgu w kategorii junior. Tuż za podium ze 

stratą 3 pkt. do trzeciego miejsca uplasował się jego rówieśnik Jakub Surmiak. Na 7 miejscu 

znalazł się Jakub Piątkowski. 

 

 W dniu 20 maja drużyna w składzie: Stanisław Dendewicz, Jakub Piątkowski i Jakub 

Surmiak wzięła udział w XII Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego Szkół w 

Wędkarstwie Spławikowym. Reprezentowali Publiczne Gimnazjum nr 1                                      

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku.  Drużyna uplasowała się na bardzo 

dobrym V miejscu w klasyfikacji ogólnej (24 sklasyfikowane szkoły) i II lokacie 

w klasyfikacji SZS. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Stanisław Dendewicz, który 

zajął II miejsce w klasyfikacji SZS. 

 



 W niedzielę 4 czerwca nad stawem sportowego połowu ryb w Niemysłowicach 

odbyły się spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podobnie jak w latach ubiegłych impreza zgromadziła nad 

wodą kilkudziesięciu młodych wędkarzy, a ich liczba wraz z opiekunami przekroczyła ponad 

100 osób.  

 

 
 Złowiono sporo ryb, głównie okonie, płocie, jazie, leszcze, wzdręgi i liny. Każde 

dziecko biorące udział w zawodach otrzymało paczkę ze słodyczami, a na koniec 

wędkowania zostało poczęstowane tradycyjną kiełbasą z grilla. 

 

 
 

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Kategoria od 6 do 11 lat 

1. Jóźba Jarosław - 3100 pkt. 

2. Nierychło Żaneta - 2290 pkt. 

3. Szewczyk Gracjan - 1230 pkt. 

4. Dziki Kacper - 900 pkt. 

5. Nierychło Michał - 590 pkt. 

6. Machura Zuzanna - 410 pkt. 

7. Kwaśniewicz Kewin - 130 pkt. 

8. Wolak Karolina - 130 pkt. 

9. Gołębiowska Nina - 110 pkt. 

10. Plok Lilla - 100 pkt. 

 

Kategoria od 12 do 16 lat 

1. Tomczak Piotr - 1100 pkt. 

2. Mazur Agata - 570 pkt. 

3. Rygiel Kacper - 410 pkt. 

4. Dendewicz Malwina - 370 pkt. 

5. Gincel Mateusz - 220 pkt. 

6. Dendewicz Stanisław - 170 pkt. 

7. Pajerski Filip - 110 pkt. 

8. Surmiak Jakub - 100 pkt. 

9. Zioła Bartosz - 100 pkt. 

10. Piątkowski Jakub - 90 pkt. 



 Atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, upominki wędkarskie, słodycze, 

napoje, lody oraz kiełbasę na grilla dla dzieci ufundowane zostały przez naszych sponsorów, 

którym w imieniu młodzieży składamy serdeczne podziękowania! 

 

 
 

 W sobotę 10 czerwca członkowie sekcji młodzieżowej wraz z opiekunami wzięli 

udział w wycieczce będącej podsumowaniem XXIV Okręgowego Turnieju Młodzieży 

Wędkarskiej. Miejscem pobytu był Park Nauki i Rozrywki „JuraPark” w Krasiejowie.  

 

 Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco: Jakub Surmiak w kat. U16 zajął 

bardzo dobre II miejsce w klasyfikacji końcowej po 4 konkurencjach: test ekologiczno-

wędkarski – II miejsce, casting – III miejsce, test sprawnościowy – I miejsce, wędkowanie – 

III miejsce. Jakub Piątkowski w kat. U16 zajął III miejsce: test ekologiczno-wędkarski – IX 

miejsce, casting – VI miejsce, test sprawnościowy – V miejsce, wędkowanie – IV miejsce. W 

klasyfikacji drużynowej ze względu na dekompletację drużyny zajęliśmy 7 miejsce. W tym 

samym dniu odbyło się także podsumowanie dorocznego konkursu na koło najlepiej 

pracujące z młodzieżą. Za osiągnięcia z 2016r. otrzymaliśmy nagrodę II stopnia. 

 W dniach 14 - 18 czerwca w Ozimku odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

w Sportach Wędkarskich. W składzie drużyny okręgu PZW Opole wystąpili: Dawid Sudoł 

i Marek Kwieciński z Koła PZW Małapanew Ozimek oraz członek naszego Koła Jakub 

Surmiak. W klasyfikacji końcowej olimpiady po czterech konkurencjach tj. zawodach 

spławikowych, teście sprawnościowym, 3 - boju spinningowym, teście ekologiczno - 

wędkarskim drużyna Okręgu PZW w Opolu wywalczyła I miejsce drużynowo. Indywidualnie 



reprezentant naszego Koła wywalczył znakomite II miejsce w kategorii U16 na 22 

sklasyfikowanych zawodników w jego kategorii wiekowej, ze stratą 1 pkt. do zwycięstwa. 

 

 W poszczególnych konkurencjach, jego wyniki przedstawiają się następująco: test 

ekologiczno - wędkarski II miejsce (maksymalna ilość punktów, o wyniku decydowała 

kolejność wypełnienia), test sprawnościowy  - III miejsce, casting - VIII miejsce, wędkowanie 

- IX miejsce.  

 W dniu 27.08.2017r. nad stawem sportowym w Niemysłowicach odbyły się zawody 

Zakończenia Sezonu dla Młodzieży. Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 8:00 i trwała trzy 

godziny. Łowiono głównie niewielkie płotki, które żerowały najlepiej na stanowiskach w 

kierunku głębokiej wody. O zajmowanych miejscach decydowały umiejętności, losowanie 

stanowisk oraz dobór i odpowiednie przygotowanie zanęty. 

 

Wyniki zawodów dla młodzieży przedstawiają się następująco: 

 I miejsce - Stanisław Dendewicz - 1700 pkt. 

 II miejsce - Jakub Surmiak - 1480 pkt. 

 III miejsce - Norbert Jankowski - 110 pkt. 

 

 
 

 W dniach 18-20.08.2017r.  reprezentacja Okręgu PZW Opole odniosła sukces, 

zwyciężając w tegorocznym cyklu Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach 

Wędkarskich. W skład zwycięskiej drużyny wchodzili:  

- w kat. U-12- Dawid Sudoł ( Koło PZW Małapanew Ozimek) – IV miejsce w  klasyfikacji 

generalnej cyklu; 



- w kat. U- 14- Marek Kwieciński ( Koło PZW Małapanew Ozimek)- I miejsce w klasyfikacji 

generalnej cyklu; 

- w kat. U-16- Jakub Surmiak ( Koło PZW Prudnik)-II miejsce w klasyfikacji generalnej 

cyklu. II miejsce w testach i II w teście sprawnościowym. 

 

 
  

 Dnia 02.09.2017r. członkowie sekcji młodzieżowej w składzie: Jakub Surmiak, Jakub 

Piątkowski i Wiktor Gawron wraz z opiekunami wzięli udział w ostatnich zawodach 

zaliczanych do Okręgowego Cyklu Zawodów w Dyscyplinie Rzutowej. Wyniki 3-boju 

spinningowego przedstawiają się następująco: 

- Jakub Piątkowski - I miejsce w kat. U16 - 190,32 pkt. 

- Jakub Surmiak - II miejsce w kat. U16 - 186 pkt. 

- Wiktor Gawron - I miejsce w kat. U16+ - 239,86 pkt. 

 

 
 

 W rocznej klasyfikacji Okręgowego Cyklu Zawodów w Dyscyplinie Rzutowej (po 4 

zawodach) nasi przedstawiciele zajęli odpowiednio: 

- Jakub Piątkowski - III miejsce w kat. U16, 

- Jakub Surmiak - II miejsce w kat. U16, 

- Wiktor Gawron - IV miejsce w kat. U16+ (opuścił jedne zawody). 

 

 W dniu 23.09.2017r. kol. Jakub Surmiak i kol. Stanisław Dendewicz wzięli udział 

w III Zawodach w wędkarstwie spinningowym dla młodzieży Okręgu PZW Opole. Stanisław 

zajął 2 miejsce, Jakub Surmiak 5,  były to ostatnie zawody dla młodzieży w mijającym 

sezonie.  



 

 
 

 Szczegółowe informacje dotyczące pracy z młodzieżą w 2017 roku - wyniki i zdjęcia, 

znajdują się na stronie internetowej naszego koła. Wszystkie ważne relacje i ogłoszenia 

umieszczamy także w gazecie internetowej "prudnicka.pl" (zakładka sport-wędkarstwo).  

 Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym roku przyczynili się do zaszczepiania 

pasji wędkarstwa wśród naszej młodzieży, w szczególności rodzicom, opiekunom,  

i sponsorom! Mamy nadzieję, że obecny 2018 rok okaże się dla nas równie udany jak 

poprzedni. 

 

 

Sprawozdanie sporządzili: 

Roman Jaciów - Prezes Koła PZW Prudnik 

Maciej Orzechowski - V-ce Prezes ds. Sportu 

i Młodzieży 

 

 

 

 

 


