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Zorganizowanie dorocznego Balu
Mistrz6w Polski Poinocnej przypadlo
w 2015 r.Zarz4dowi Okrqgu Szczecin PZ-
HGP. Juz trzeciq kadencjg pzewodniczy
temu Zarz4dowi M ieczyslaw Szmygin,
jednoczesnie prezes Oddziaiu 0305
Goleniow. A caly ZazEd Okqgu to: Grze-
gorz Krala - wiceprezes ds. organizacji
lotow, Tadeusz Slonina - wiceorezes
ds. finansowych. Marian Dziqciol - wi-
ceprezes ds. gospodarczych, Ryszard
Podg6rski - sekretaa oraz cztonkowie:
Zbigniew Budnik. Jaroslaw Chlewicki,
Dariusz Nowak, Mirosfaw Urtnowski.

Bez dyskusji i diugiego wahania
na miejsce balu wybrano hotel ,,Duet"
w Goleniowie. Piqkny, duzy obiekt,
od dawna ulubiony przez hodowc6w.
Tu odbywaty siq wystawy okrqgowe,
tutaj 8 lat temu odbywat siq pierwszy
na ziemi szczecifiskiej Bal ll Regionu
Polski P6tnocnej. Skoro wiqc bal w Go-
leniowie, to w hotelu ,,Duet".

Region ll P6tnoc skupia 6 okrqgow:
Bydgoszcz, Gdarlsk, Koszalin, Pomo-
rze Srodkowe, Toruh i Szczecin. przez
kilka lat przewodzil mu Okrqg Gdarisk
i wtedy to, za prezesury Edwarda Gaj-
dowskiego narodzila siq tradycja uro-
czystych zakonczen wspolzawodnictwa
lotowego Regionu potqczonych z zaba-
wami - Balem Mistrz6w Piqkne to byty,
wielkie bale na 200 os6b, zudziatem
czionk6w Zarz4du Gtownego PZHG7,
znakomitych go6ci - jak cho6by ks.
pral. Henryka Jankowskiego, kape-
lana naszego Zwiqzku ks. dra J6zeta
Zyfki, posta Stanisfawa Kalinowskie-
go, poslanki Danuty Hojarskiej, czy
znanych z Sierpnia'80 opozycjonist6w
Joanny iAndrzeja Gwiazd6w. Gwoli
prawdy muszQ w tym miejscu koniecz-
nie wspomniec, 2e jeszcze wczeSniej,
w latach 80. i 90. ub. stulecia odbywaly

siq Bale Gdahskie organizowane przez
owczesnego prezesa Okrqgu Gdarisk
i wielokrotnego mistrza Okrqgu w lotach
goiqbi dorostych - J6zefa Kaczyriskie-
go, kt6ry zainicjowat tq tradycjq uroczy-
stych zakohczef sezon6w lotowvch.
Teraz co roku gospodarzem jest inny
okrqg. Za rok bqdzie to Toru6.

To bqdzie w 2016 r., ateraz mamy
sobotni wiecz6r 7 listooada 2015 r.
i sala hotelu ,,Duet" po godzinie 19
powoli zaczyna zapetnia6 siq goScmi.
Tradycyjnie pierwsi sq ci, ktorzy majq
najdalej, czyli przedstawiciele Torunia
i Bydgoszczy. Okrqg Toruh reprezen-
tujq hodowcy z Oddziatu Grudziqdz,
bracia Mariusz i Slawomir Cerscy
oraz Krzysztof Leszczyriski ze swoi m i

lepszymi potowami. Nie musieli dzisiai
siq spieszy6, bo przyjechali ju2wczorq-,
teraz wypoczqci po trudach podr62y
czekaj4 na zabawq. Razem z nimi
przyjechat le2 wczor{ Tomasz Dolski
zOddzialu Szubin, Okrqg Bydgoszcz
oraz Miroslaw Rosolakz tegoz okrqgu.

Przy sqsiednim stole gdahszczanie:
Marian Wieczorek zOddziatu Rumia,
Olga i Zdzislaw Lademannowie z Od-
dziatu Wejherowo oraz Romuald Bujak
z Oddzialu Rumia, wiceprezes Okrqgu
Gdahsk ds. organizacji lot6w. Przy
kolejnym stole przedstawiciele Okrqgu
Pomorze Srodkowe z prezesem Edwar-
dem Zemke oraz silna reprezentacja
Okrqgu Koszalin: Bolesfaw Kempski,
Witold Kowalski, Ryszard R62ycki,
Stanislaw Pawlica - prezes Okrqgu
Koszalin i Kazimierz Rogi6ski -sekre-
lgrzw zarzqdzie tego Okrqgu i Walenty
Swiderek, wieloletni konwojent.

Po drugiej stronie sali przy kilku
stotach - miejscowi hodowcy oddziai6w
Okrqgu Szczecin pod wodzq Mietka
Szmygina. Jest Andrzej Orericzak
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z 2ona, Urszulq, Henryk Szymczak
z2on4lrenq, paristwo Barbara i Wal-
demar Raczyriscy i wielu innych.
Ktozonaty, len z2onq, kto singiel, ten
tez da sobie radq na parkiecie. Bqdzie
ze 100 os6b. Zapowiadato siq wiqcej,
niekt6rzy zawiedli. Mietek Szmygin
n iezadowolon y, zar ezerw owai m iejsca,
zam6wit jedzenie i trunki na wiqcej os6b.
Tylko niekt6rzy sq usprawiedliwieni zda-
rzeniami losowymi. Nie pora docieka6,
czas imprezq zaczyna6, i Mietek Szmygin
wita przybytych, zaprasza do konsumpcji
izabawy, zapowiada clou programu -
uhonorowanie mistrz6w i orzodownik6w.

Puchary stojq przygotowane, orkie-
slra zaczyna grac, bal rozpoczgly. Z po-
mocq koleg6w zZarzqdu Okrggu Mietek
Szmygin przystQpuje do wrqczania
puchar6w. Pierwszy wywotany - Mariusz
Cerski - gt6wny bohater tego wieczoru,
bqdzie wychodzit kilka razy na scenQ
po ziote trofea, m.in. za Mistrzostwa
iWicemistrzostwa w kategoriach: A, B,
D i Intermistrzostwie, a przede wszystkim
Mistrzostwo GMP ze Swietnym wyni-
kiem - 40 konkurs6w 2486,29 punkt6w!
Jak siq okaze kilka dni p62niej, bqdzie
to drugi wynik w catym kraju i tytut I Wi-
cemistrza Polski! Podczas Balu orezes
Szmygin zauwa2yl,ze tytul Mistrza ll Re-
gionu w tym wsp6tzawodnictwie kol. Ma-
riusz Cerski zdobywa trzeci rok z rzqdu!

W miarq trwania imprezy na stole
torunian wyrasta ztoty las puchar6w.
Do mistrzowskich Mariusza Cerskiego
i Tomasza Rumiriskiego (nieobecny)
zOdd;2. Toruh w kat. A i B i D, wice-
m istrzowskich Krzy sztof a Leszczy h-
skiego w GMP i Intermistrzostwie,
dotozyli swoje za czolowe miejsca
w5r6d przodownik6w Stawomir Cerski,
Cezary Halat (nieobecny) z Oddz.
Chelm2a, a Tomasz Dolski dostawii
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swoje i nieobecnych koleg6w z Okrqgu
Bydgoszcz: Mirosfawa Rychlika, Sfa-
womira Burka.

Z dawnel SwietnoSci jeszcze sporo
obronili gdahszczaniei ka*. C z 50. wygrai
Marian Wieczorek z Oddz. Rumla przed
Siawomirem Burkiem z Oddz. Koronowo
oraz sp6'lkq ojca z synem - Henryka
i Grzegorza Drygal6w - byli na balu,
Grzegorz zsympatiq Dariq - zOddz.
Miqdzyzdroje, Okrqg Szczecin, tymi
samymi co w 2012 roku wynikiem koef.
71 ,00 w kat. A wywalczyli Mistrzostwo
Polski! lw GMP Marian Wieczorek tez
I Wicemistrzem. Natomiast w kat. A
z 50. I Wicemistrza wywalczyli Jolanta
Jaroslaw Wotzke (nieobecni) z Oddz.
Malbork, a w tej samej kategorii tylko
z catoSci spisu tytui ll Wicemistrza zdo-
byli Stanisfaw i Jacek Struzikowie, tez
z Malborka, tez nieobecni. W kat. B z ca-
lo6ci spisu tytui I WicemlstrzazdobytTa-
deusz Kowalewski zOddz. Tczew, a ll
Wicemistrza - Piotr Rompca zOddz.
Gdynia-Sopot. Mistrzostwo ll Regionu
Potnoc w kat. Maraton zdobyi wynikiem
koef. 39,70 Maciej Wludzik (nieobecny)
z Oddz. Gdynia Chylonia, Okr. Gdaf sk,
przed Henrykiern Bodnarem z Oddz.
Szczecinek-Czarne, Okr. Pomorza Srod-
kowego oraz spotkq Orlowski - Puzio,
Oddz. iOkrqg Koszalin.

Siabiej anizeli w ostatnich latach wy-
padli w 2015r. hodowcy Okrqgu Szcze-
cin. Mistrzowski tytut z ubiegtego roku
obronit jedynie Waldemar Raczyriski

Najbardziej zloty stol go1ci z okrqg6w:
Toruh i Bydgoszcz

Oddz. Goleniow, ktory zwyciqzyi w GMP
Gotqbi Mtodych wyniklem: 15 k., koef.
128,02 (w ubiegtym roku - 123,30),
wyprzedzS4c Olgq Lademann z Oddz.
Wejherowo oraz Boleslawa Kempskiego
zOddz. Swidwin, Okr. Koszalin. WSr6d
balujqcych dzisiaj brakuje mi Zbigniewa
i Jarosfawa Gielmud6w z Oddz. Star-
gard Szcz., ubiegtorocznych mistrzow
kat. M, w tym roku sq na listach, ale
nieco dalej; Adama Moczulskiego
i Wojciecha Kamiriskiego zOddz.
Trzebiat6w, mistrz6w tej kategoril w 2013
rokqZdzislawa Mikuly, ktory w sp6tce
z Markiern Woloszynem (tez nieobec-
ny) brylowali na czele list kilku kategorii.
Zdzislaw zrezygnowal z hodowania
gotqbi, nadal zajmuje siq kanarkami
i wyczynowyml kohmi, prof. dr hab. Ma-
rek Wotoszyn nie zniknqt z list wsp6lza-
wodnictwa, ale sytuuje sig nieco nizej,
podobnie jak spoika Tadeusz Kapturski
- Rafal Grzybowski zOddz. Szczecin,

czy Iez Jan Pqcherz z Goleniowa.
Kapturskr i Pqcherz -usprawiedliwieni
ze wzglgdu na powaz ne kiopoty ze zdro-
wiem. Ciqgle w niezlej, rownej formie
Dimitrios Papathanasiou, podobnie
Irzyma siq sp6tka Dariusz Henger
i Piotr WiSniewski z Goleniowa.

Mito na sercu, gdy viidac znajome
nazwiska ciqgle utrzymujqce sig wSrod
najlepszych w rywalizacji ba.dz co bqd2
kilku tysiqcy hodowcor'v po''ocnej
Polski. Nadal nie poddajq stq da',','rt mi-
strzowie: Zygmunt Szymanski i Zdzi-
slaw Lademann zOddz Wejhero',',c
Henryk Eron z Oddz. Karluzy-Zuko',','e
w nowej sp6tce z Arturem Wernerem.
Mieczyslaw Pienczke zOddz. Gdynia
-Chylonia, Zdzislaw Stahczak z Oddz.
Tczew, Kazimierz Kohnke z Oddz.
Puck, Jerzy Szcze5niak zOddz. Ko-
szalin czy Stanisfaw G6rski zOddz.
Tuchola, Okr. Pomorze Srodkowe.

Tak to dobrze urzqdzone, ze wrQ-
czenia pucharow przypadaiq w prze-
rwach miqdzy ,,blokami" tahc6w, gdy
wiqkszo66 ma ochotq odsapnq6. A tah-
czq prawie wszyscy, bawiq siq Swietnie,
owacjami i dedykacjami dla organizato-
r6w, a szczegolnie prezesa Szmygina,
dziqkujqza doskonatq imprezg. W prze-
rwach jest IeZ czas na nowe znajomo-
Sci, na rozmowy o minionym sezonie.

Druga w nocy a nikt nie opuszcza
sall, nie chce kohczy6 mitego spotkania.
Bo nastqpne dopiero zarok...

fot. Tadeusz Wo2niak
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