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Podsumowanie osiągnięć sportowych w MKS Gdańsk

          Szanowni Państwo                               

Chcielibyśmy  przedstawić  efekty  12  miesięcy  pracy  zawodniczek,  za-

wodników, sztabu trenerskiego i  Zarządu MKS Gdańsku.  Na wstępie pragnę 

podziękować wszystkim członkom klubu za bardzo dobrą atmosferę  współpra-

cy i wsparcie, bez którego przedstawione sukcesy nie byłyby możliwe.  

Szczególne podziękowania pragnę złożyć Dyrekcji i współpracownikom 

Biura Prezydenta d/s Sportu Urzędu Miasta Gdańska, Pomorskiej Federacji Spo-

ru, oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, których wsparcie i życzliwość 

pozwoliły zrealizować założenia szkoleniowe we wszystkich sekcjach klubu. 

Wsparcie  naszego  klubu  przez  Dyrekcję  Zespołu  Szkół  Sportowych  i  Ogól-

nokształcących w Gdańsku znacznie przyczyniło się do owocnej pracy i dalsze-

go  rozwoju  kadry  trenerskiej.  Natomiast  przychylność  władz  Akademii  Wy-

chowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dała możliwość pełnego zabezpiec-

zenia szkolenia, poprzez możliwość wykorzystania sal gimnastycznych Uczelni.   



Ponadto chcielibyśmy podziękować panu Leszkowi Blanikowi, którego wspar-

cie i  dobre słowo niejednokrotnie ułatwiły działalność  organizacyjną  Klubu . 

Szczególne  podziękowania  chcielibyśmy  skierować  do  Prezesa  Pomorskiego 

Okręgowego Związku Gimnastycznego Pana Tomasza Dancewicza, oraz Biura 

polskiego  związku  Gimnastycznego  reprezentowanego  przez  Panią  Prezes  - 

Barbarą Stanisławiszyn.  

Bardzo serdecznie dziękujemy naszej pani księgowej - Dorocie Żabczyńskiej, 

której wyrozumiałość często bywała bezgraniczna.

Chcielibyśmy również wyróżnić Piotra Mikołajka, za szczególną opiekę nad sa-

lami gimnastycznymi, Mateusza Słodkowskiego, za opiekę nad stroną gimnas-

tyczną, Macieja Maciejewskiego za promocję klubu i Andrzeja Kaśków za dba-

nie o sprzęt reprezentacyjny MKS Gdańsk. 

W niniejszym podsumowaniu chcielibyśmy przedstawić osiągnięcia i nie-

dociągnięcia MKS Gdańsk w następujących obszarach:

1. Szkolenia  -  wyniki  osiągnięte  przez  zawodniczki  i  zawodników MKS 

Gdańsk.

2. Organizacji  -  zgrupowania  i  udział  w  zawodach  w  roku  szkolnym 

2015-16.

3. Sprzętu sportowego - co zostało zakupione przez MKS Gdańsk w ciągu 

roku szkolnego 2015-16.

4. Współpracy. 



1. Praca  szkoleniowa:  Zawodniczki  sekcji  gimnastyki  sportowej  kobiet 

MKS Gdańsk prowadzone są  przez sztab szkoleniowy:  Halina Golasz, 

Piotr  Mikołajek,  Adrian  Durka,  Agata  Supińska,  Krzysztof  Potylicki, 

Marzena Miłańska, Paulina Tomaszewska i Anna Sztetner . 

Sekcja akrobatyki sportowej kierowana jest przez Agnieszkę Supińską i 

Rafała Grada.

Sekcja gimnastyki sportowej mężczyzn prowadzą: : Adam Koperski, Piotr 

Mikołajek, Andrzej Kaśków, Czesław Słodkowski, Damian Laskowski, Andrzej 

Kochanowicz, Maciej Maciejewski Tomasz Dancewicz, Arkadiusz Filowiat, Da-

riusz Kruczkowski i Krzysztof Potylicki.    

Zawodnicy MKS Gdańsk zdobyli w 2015 roku zdobyli 32 medale (7 złotych, 11 

srebrnych i 14 brązowych), natomiast w 2016 wyniki zawodników przełożyły 

się na  31 medali (11 złotych, 10 srebrnych i 10 brązowych). W roku 2015 za-

wodniczki  MKS  Gdańsk  zdobyły  1  srebrny  medal  podczas  imprez  punkto-

wanych w systemie sportów dzieci i młodzieży, natomiast w 2016 mogły poszc-

zycić się osiągnięciami trzech medali, (1 złoty, 1 srebrny i 1 brązowy medal), 

akrobatyka sportowa w 2015 nie osiągnęła pozycji  medalowych, ale w 2016 

roku zdobyła 1 brązowy medal. Osiągnięte wyniki w poszczególnych sekcjach 

przełożyły się na 379,5 pkt w systemie sportów dzieci i młodzieży, natomiast w 

2016 - 445,5 pkt, biorąc pod uwagę fakt, że celem było utrzymanie poziomu, 

jaki klub osiągnął w 2015 roku, poprawa o 66 pkt. wydaje się być znakomitym 

osiągnięciem. 



2. Organizacja - zgrupowania i udział w zawodach:

W roku szkolnym 2015-16 zostało zorganizowanych 7 zgrupowań szkole-

niowych, z czego 4 specjalistyczne w Cottbus, Nysie, Bydgoszczy i Białej Pod-

laskiej, oraz 3 ogólnopowojowe w Białce Tatrzańskiej, Serwach i Giżycku. Po-

nadto nasi wychowankowie uczestniczyli w Mistrzostwach Europy w Bernie, 4 

turniejach międzynarodowych (Cottbus, Praga, Liberec i Mińsku). 

Uczestniczyli we wszystkich najważniejszych imprezach ogólnopolskich, god-

nie reprezentując barwy klubowe i Województwo Pomorskie.  

3. Sprzęt - co zostało zakupione przez MKS Gdańsk.

W roku szkolnym 2015/2016 zostały zakupione dresy reprezentacyjne w 

liczbie 20 kompletów, uszyto stroje gimnastyczne dla dziewcząt i chłopców po 

20 kompletów, zakupiono komplet drużynowy dziewczęcych stroi gimnastycz-

nych Christian Moroe, w ilości 6 kompletów. Ponadto zakupiono 30 par baletek 

i 30 par skór gimnastycznych, oraz 2 kartony magnezji, gimnastycznej, która 

użytkowana jest do dnia dzisiejszego. 

Zmodernizowano  ścieżkę  akrobatyczną  -  wydłużając  rozbieg.  Zainstalowano 

akrobatyczne lonże asekuracyjne. Zakupiono poręcze gimnastyczne, które służą 

do bezpiecznej nauki zaskoków nad dołem z gąbkami.    

Zakupiono komplet przyrządów, materacy i akcesoria „Baby Gym” za łączną 

kwotę prawie 40 000 zł umożliwiający atrakcyjne i bezpieczne prowadzenie za-

jęć gimnastycznych dla dzieci od  3 – 10 lat. 

Ponadto  uzupełniono  sale  w drobny  sprzęt  pomocniczy  (stojaczki,  skakanki, 

ciężarki itp.)



Ze względu na całkowite zużycie starej drukarki,  zakupiono nową  -laserową, 

oraz komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

4. Współpraca

Niezmiernie  cenimy  współpracę  z  panem  Tomaszem  Majewskim  przy 

planowaniu i  organizacji    wykorzystania obiektów sportowych na AWFiS, z 

firmą Pixella za pośrednictwem Pani  Agnieszki Knigawki, jak również z Panią  

Sylwią Kwietniewską za sprzęt, który został  uszyty dla nas. Dziękujemy Pani 

Magdalenie Rokosz-Liedtka za pomoc w ubezpieczaniu grup sportowych, Ro-

bertowi Dargiewiczowi za pomoc przy organizacji strony internetowej, Pani dy-

rektor Bożenie Cymerys za współpracę z Przedszkolem nr 39. Również bardzo 

cenimy sobie zaangażowanie  Pana Mirosława Grabowskiego i Piotra Sawickie-

go  przy opiece fizjoterapeutycznej nad naszymi zawodniczkami i zawodnikami, 

oraz  firmie Benedico-Medico przy Akademosie, za pośrednictwem Pani Joanny 

Benedict.  

Podsumowanie

W pierwszym roku pracy Zarządu trudno jest mówić o sukcesach i efekta-

ch pracy w sposób jednoznaczny. Wiele dzisiejszych rezultatów jest kontynuacją 

dzałalności klubu.  Chcemy osiągnąć jak najwyższe rezultaty sportowe, ale rów-

nocześnie staramy się  rozpowszechnić  sporty gimnastyczne dla licznej rzeszy 

dzieci i młodzieży. Patrzymy optymistycznie w przyszłość gdańskiej gimnastyki 

i akrobatyki. 

       Ze sportowym pozdrowieniem 

                                                               Zarząd MKS Gdańsk


