REPREZENTACJA CHEMIKA NA PODIUM
ZWYCIĘZCÓW XXXV MSD
Drużyna „Chemika”, Biuletynu Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zajęła
drużynowo trzecie miejsce w XXXV Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy,
będących jednocześnie VII Memoriałem Redaktora Stanisława Łapety*.
Organizatorem mistrzostw, które 7 października 2016 roku odbyły się na strzelnicy
WKS Śląsk Wrocław, było Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Natomiast
patronat honorowy nad imprezą objęli: wojewoda dolnośląski – Paweł Hreniak oraz
marszałek województwa dolnośląskiego – Cezary Przybylski.
W mistrzostwach uczestniczyło 76 dziennikarzy oraz
42
osoby
reprezentujące
37
firm,
które
organizatorów mistrzostw wsparły finansowo oraz
ufundowały puchary i wiele cennych nagród.
Zawodnicy rywalizowali indywidualnie i zespołowo
w dwóch konkurencjach, w strzelaniu z karabinka
kbks na 50 metrów oraz pistoletu pneumatycznego
do tarcz usytuowanych na odległości 10 metrów.
Rywalizacja
pomiędzy
zawodnikami
i poszczególnymi redakcjami była bardzo zacięta.
Dla reprezentacji „Chemika” był to drugi udział
w mistrzostwach. W ubiegłym roku wojskowi
chemicy zajęli dopiero 11 miejsce. Za to w tym
roku stanęli na wysokości zadania i znaleźli się na
podium
zwycięzców,
zdobywając
łącznie
424 punkty i trzecie miejsce w grupie dziennikarzy.
Zawodnicy Chemika wysokie lokaty uzyskali
również w kwalifikacji indywidualnej. Alicja
Bokało wystrzelała 147 punktów i zajęła 16 miejsce. Celnym okiem wykazał się również
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP - Krzysztof Cygan
(143 pkt.), który zajął 19 pozycję. Z kolei Tomasz Rutkowski (134 pkt.) uplasował się na
23 miejscu.
-Zabrakło nam zaledwie jednego punktu do drugiego miejsca – twierdzi Alicja Bokało. - Za
rok ponownie staniemy do rywalizacji i być może sięgniemy nawet po zwycięski laur.
W barwach „Chemika” wystąpiło także małżeństwo Anna
i Jan Drajczykowie. Pani Anna (123 pkt.) zajęła 33 pozycję.
Natomiast jej małżonek Jan, (sekretarz wrocławskiego koła
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych) uzyskał 6 punktów
mniej, a tym samym musiał zadowolić się 37 pozycją.
-Zawodnicy rywalizowali o każdy punkt w tarczy – mówi
Ryszard
Mulek,
przewodniczący
Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz sekretarz wrocławskiego
koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Głównym jednak celem mistrzostw była przede wszystkim integracja środowiska

dziennikarskiego. Dla młodych
doświadczonych mistrzów pióra.

dziennikarzy

była

to

także

okazja

do

poznania

Zwycięzców mistrzostw nagrodzono dyplomami i
pucharami ufundowanymi przez
marszałka województwa dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego, dowódcę Garnizonu
Wrocław - gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - gen. bryg. w stanie spoczynku Stanisława
Woźniaka i wójta gminy Świdnica – Teresę Mazurek. Nagrodami, ufundowanymi przez
sponsorów, obdarowani zostali także wszyscy zawodnicy imprezy, którzy mogli wybierać
je w kolejności zajętych miejsc.
Strzelnie to nie jedyna atrakcja XXXV Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy. Rozpoczęcie
i zakończenie imprezy uświetniła salwa armatnia w wykonaniu „kanonierów” z Bractwa
Kurkowego Husarz. Była również możliwość obejrzenia broni strzeleckiej, jaką na swoim
wyposażeniu mają żołnierze Wojska Polskiego.

Po strzelaniach organizatorzy zaprosili uczestników mistrzostw na biesiadę, podczas której,
w oczekiwaniu na wyniki, można było posilić się grochówką, upiec kiełbasę na ognisku
i napić się napoju chmielowego. Miłym akcentem spotkania było wręczenie tytułu Złotego
Sponsora firmom, które od lat wspierają mistrzostwa. Tytuły takie otrzymały firmy: KGHM
Polska Miedź S.A,. Elektrotim S.A., Dozamel Sp. z o.o., Carlsberg Polska, Krajowy Rejestr
Długów S.A. Marko Walichnowy, MTM Industries Sp. z o.o., V- Motors, Zamech Sp. z o.o.,
Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.
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* Stanisław Łapeta, zmarły w 2008 roku, przez ponad 40 lat był dziennikarzem prasy
wojskowej oraz wieloletnim działaczem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a także
organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dolnośląskiego środowiska
dziennikarskiego. On też był twórcą Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy i przez 28 lat ich
głównym organizatorem.

