
MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW                                                                                                     
W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM /CASTINGU/ - 2019 

W dniach 4 - 8 września 2019 roku w miejscowości Hluboka / Czechy odbyły się kolejne 
Mistrzostwa Świata w wędkarstwie rzutowym /tzw. Castingu/. 

11  medali, w tym 2 medale złote, 2 medale srebrne i 7 medali brązowych, w tym BRĄZOWE  
MEDALE  DRUŻYNOWO zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn, to plon polskiej 
reprezentacji  PZW, która uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w Castingu. 

Ekipa Polskiego Związku Wędkarskiego wystąpiła w składzie:   

I trener - Stanisław Królak, 

II trener/kierownik ekipy - Janusz Paprzycki, 

Kobiety:  Renata Kuza - Okręg PZW Kielce, Oliwia Mośko - Okręg PZW Katowice,   Natalia 
Polowczyk - Okręg PZW Bydgoszcz oraz najmłodsza nasza zawodniczka (15 lat) Kamila 
Stankiewicz - Okręg PZW Białystok, 

Mężczyźni: Jan Kita - Okręg PZW Kielce, Tomasz Kościelniak - Okręg PZW Poznań, Jacek                            
i Maciej Kuza - Okręg PZW Kielce, Marek Noga - Okręg PZW Katowice oraz Patryk Sapigórski 
- Mazowiecki Okręg PZW i Piotr Sapigórski - Okręg PZW Poznań.  

      Po raz kolejny władze ICSF-u  zaprosiły dwóch polskich sędziów międzynarodowych w osobach 
Krzysztofa Chwastka (Okręg PZW Katowice) i Waldemara Kamana (Okręg PZW Legnica), którzy 
sędziowali mistrzostwa. 

      Kolejny raz  polskie drużyny startowały w odmłodzonym składzie, co przynosi coraz lepsze 
rezultaty. Pomimo młodego wieku bardzo dobrze zaprezentowała się w mistrzostwach nasza 
najmłodsza zawodniczka Kamila Stankiewicz, która w konkurencji nr 4 „Spinning cel” zdobyła tytuł 
Mistrzyni Świata a w konkurencji nr-1 „Mucha Cel” i nr-3  „Spinning sprawnościowy” zdobyła brązowe 
medale. Kolejnymi medalistkami w konkurencji nr 8 „Multi cel” zostały: Natalia Polowczyk - srebrny 
medal  i tytuł I Wicemistrza Świata oraz Renata Kuza brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Świata. 
Również bardzo dobrze zaprezentowała się Oliwia Mośko, która wraz z Kamilą Stankiewicz zdobyła 
brązowy medal drużynowo, a indywidualnie Oliwia  w konkurencji nr 5 „Rzut ciężarkiem 7,5 g na 
odległość” zdobyła brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Świata. Dorobek 7 medali Pań, to duży sukces 
odmłodzonej reprezentacji w tej kategorii. 

      Pomimo młodego wieku nasi zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoką formę w niczym nie 
ustępowali zagranicznym rywalom kwalifikując się do startu w wielu finałach w poszczególnych 
konkurencjach. Bardzo dobrze w zawodach zaprezentował się Jacek Kuza prowadzący w tej chwili 
w klasyfikacji indywidualnej Pucharu Polski. Startował w 5 finałach rozgrywek medalowych Mistrzostw 
Świata. W walce o medale w konkurencji nr 7 „Rzut ciężarkiem 18 g oburącz” zdobył on złoty medal 
i tytuł Mistrza Świata. Dużym sukcesem Jacka jest również zdobycie brązowego medalu i tytułu                               
II Wicemistrza Świata w generalnej klasyfikacji Mistrzostw, czyli w tzw. 9-boju. W pozostałych finałach 
plasował się na bardzo wysokich miejscach. Kolejnym medalistą jest młody zawodnik Tomasz 
Kościelniak zdobywca srebrnego medalu i tytułu I Wicemistrza Świata w konkurencji nr 8 „Multi Skish”. 
Pozostali zawodnicy startowali również w wielu finałach w poszczególnych konkurencjach zajmując 
bardzo wysokie miejsca. 

      Podsumowując Mistrzostwa Świata 2019 roku należy uznać je za bardzo udane. Start naszych 
zawodniczek i zawodników w wielu finałach i zdobycie 11 medali, potwierdzają przynależność 
polskich zawodników do światowej czołówki. Z tak młodym zapleczem możemy spokojnie patrzeć                     
w przyszłość, czekać na następne sukcesy  polskich zawodniczek i zawodników, którzy jeszcze 
niejednokrotnie przyniosą nam dużo  radości w tej jakże wymiernej dyscyplinie sportu wędkarskiego. 
      Gratulując zawodnikom zdobytych medali i wyników należy również pogratulować trenerom 
klubowym naszych zawodniczek i zawodników, którzy wnieśli duży wkład w przygotowanie swoich 
zawodników do startu w Mistrzostwach oraz trenerowi kadry Koledze Stanisławowi Królakowi za 
przygotowanie reprezentacji do startu w najważniejszych w tym roku zawodach.  
      Koledzy trenerzy liczymy na dalszą współpracę i kolejne sukcesy polskich zawodników w latach 
następnych. 


