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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Od ukazania się ostatniego, lipcowego wydania naszego Biuletynu upłynęło kilka

bogatych w wydarzenia miesięcy.
Emocje, którymi obdarzyli nas nasi reprezentanci na Igrzyska Olimpijskie w Peki-

nie i bardzo udany w nich udział naszych Kolegów Mirosława Bauma i Marka Góral-
czyka, dla których był to już drugi olimpijski występ, zbiegły się z naszym dorocznym
spotkaniem seminaryjnym w Gdańsku.

Tradycyjnie już, w roku olimpijskim było to spotkanie podsumowujące mijającą
czteroletnią kadencję. W wyniku wspólnej decyzji i Waszego wyboru, powierzyliście
mi obowiązki przewodniczącego na następną kadencję. Dziękuję za zaufanie. Jest to
dla mnie szczególne wyzwanie. Po latach kierowania pracami Kolegium łatwo popaść
w rutynowe działania. Mam nadzieję, że Wy i współpracujący ze mną Koledzy na to nie
pozwolą.

Uchwałą nr 68/08 z dnia 13 listopada 2008 roku Zarząd Związku zatwierdził znany
już Wam skład nowego Kolegium Sędziów ZPRP. W nowej kadencji będziemy praco-
wali w składzie niewiele odbiegającym od poprzedniego. Po wielu latach pracy ze skła-
du Kolegium ubył, wielce szanowany w naszym środowisku, Kolega Zdzisław Jeziorny.
Zgodnie z obietnicą, będziemy mogli zawsze liczyć na Jego wielkie zaangażowanie 
i doświadczenie.

Nowym członkiem Kolegium został Andrzej Mikołajczak, któremu powierzyłem
obowiązki współpracy z poszczególnymi komisjami sędziowskimi wojewódzkich
związków.

W tej kadencji o pełnienie obowiązków zastępcy poprosiłem mojego najbliższego
współpracownika Wojciecha Michalika.

Generalnie obiecujemy kontynuować, znane Wam założenia pracy Kolegium, ale
nie zabraknie też nowych rozwiązań w naszej codziennej pracy.

W dalszym ciągu zainteresowani jesteśmy kontynuacją założeń programu TOP.
Jego ośmioletnią historię przedstawiają w obecnym numerze biuletynu młodzi

sędziowie Daria Radzka i Rafał Wróblewski. W swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej
omówili w sposób niezwykle interesujący różne aspekty funkcjonowania tego progra-
mu. Dla wielu z was będzie to chwila miłych wspomnień. 

Nasze poseminaryjne, personalne decyzje wskazują, że pomimo zmniejszenia
kadry sędziującej mecze ekstraklasy, nadal zainteresowani jesteśmy wprowadzaniem
nowych sędziów na najwyższy poziom rozgrywek. Tym razem szansę otrzymali Krzysz-
tof Pytlik, Grzegorz Christ, Tomasz Christ, Łukasz Niedbała i Jakub Szwedo. Wiele
nowych twarzy można dostrzec w pierwszej lidze. Wasze dalsze kariery sędziowskie
zależą od Was. Wykorzystajcie swoją szansę.

Sezon rozgrywkowy w pełni. Liga przeplata się z występami naszych reprezentacji.
Bardzo ważne decyzje Zarządu Związku dotyczące zwiększenia udziału delegatów -
obserwatorów w meczach ekstraklasy i szczególnie II ligi, umożliwiły objęcie naszą
opieką znacznie większą grupę sędziów. Nowy system rejestracji arkuszy obserwacyj-
nych pozwala na bardzo szybką reakcję w sytuacjach wymagających naszych inter-
wencji. Pierwsze doświadczenia są zadawalające.
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W ostatnich dniach, dzięki przekazom telewizyjnym mieliśmy okazję obserwować
Mistrzostwa Europy seniorek rozgrywane w Macedonii. Niestety bez udziału naszej
reprezentacji. Mogliśmy za to oglądać inauguracyjne występy na tym poziomie rozgry-
wek naszych przedstawicieli Marka Baranowskiego i Bogdana Lemanowicza do tej pory
pozostających w "międzynarodowym cieniu" Mirka i Marka. Był to niełatwy egzamin,
szczególnie podczas najtrudniejszego meczu Mistrzostw rozegranego pomiędzy gospo-
dyniami i rywalkami z Serbii. Wszystko poszło po myśli naszych Kolegów i teraz mogą
czekać na następne bardzo ważne nominacje.

29 listopada w Kaliszu wielu z nas uczestniczyło w zorganizowanych przez nasz
Związek i Miasto Kalisz obchodach 90-lecia piłki ręcznej w Polsce. Znakomicie zorga-
nizowana impreza była okazją do wielu sentymentalnych spotkań i wspomnień. 
W Komitecie Honorowym obchodów zasiadał m.in. wielce zasłużony dla dyscypliny
przedstawiciel naszego, sędziowskiego środowiska Zdzisław Jeziorny.

Jedną ze zdobyczy tego jubileuszu jest publikacja Władysława Zieleśkiewicza - "90
lat polskiej piłki ręcznej". Jest to bardzo bogaty zbiór informacji o polskiej piłce ręcz-
nej, ukazujący jej powstanie, rozwój, najważniejsze osiągnięcia a także prezentujący
ludzi tworzących jej historię. Zachęcam do lektury tej szczególnie wartościowej pozy-
cji wydawniczej.

Z satysfakcją informuję również, że podczas odbytego w dniu 14 grudnia br. Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów ZPRP zosta-
łem wybrany jako Wasz przedstawiciel w skład Zarządu Związku.

Obok mnie w skład Zarządu wszedł również nasz Kolega Grzegorz Budziosz repre-
zentujący Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej.

W trakcie Zgromadzenia, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski
i Prezes naszego Związku Andrzej Kraśnicki, podczas swoich oficjalnych przemówień
wyrazili swoje słowa uznania dla naszych środowiskowych dokonań, szczególnie pod-
kreślając rolę naszych sędziów na arenie międzynarodowej. Miło było słuchać.

Oddając ten numer biuletynu w Wasze ręce szczególnie zachęcam do zapoznania
się z relacjami opisującymi wrażenia autorów z imprez, w których uczestniczyli. Mirek
Baum opisuje swoją i Marka Góralczyka ponowną, przygodę olimpijską, a Jerzy Eliasz
relacjonuje swój udział w europejskim kursie dla delegatów – obserwatorów, który
odbył się na Węgrzech. No i ponownie zachęcam do zerknięcia na materiał poświęco-
ny TOP-om.

W imieniu Kolegów z Kolegium i swoim własnym 
życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Życzę miłej lektury

Henryk  Szczepański
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1. BEIJING 2008 okiem sędziego

Mirosław Baum

W dniach 8-24 sierpnia 2008 roku odbyły się w Chinach XXIX Letnie Igrzyska
Olimpijskie. Pierwszy raz w historii olimpijskiego turnieju piłki ręcznej rywalizowało
po 12 ekip zarówno męskich, jak i żeńskich.

Wśród kobiet grupę A stanowiły reprezentacje: Norwegii, Rumunii, Francji, Chin,
Angoli i Kazachstanu, zaś w grupie B grały: Rosja, Niemcy, Węgry, Korea, Szwecja i Bra-
zylia.

W turnieju mężczyzn uczestniczyli:
• grupa A: Polska, Francja, Chorwacja, Chiny, Hiszpania i Brazylia
• grupa B: Niemcy, Dania, Rosja, Korea, Islandia i Egipt.
Grano systemem każdy z każdym w grupach, po czym pierwsze 4 zespoły z każdej

grupy awansowały do ćwierćfinału, gdzie odpowiednio pary tworzyły zespoły 1A – 4B,
2A – 3B, 3A – 2B, 4a – 1B. Zespoły, które po fazie grupowej zajmowały 5 i 6 miejsce,
wracały do domu.

W polskiej reprezentacji olimpijskiej, ponownie po wielu latach nieobecności, licz-
ną grupę stanowili piłkarze ręczni.

Marzeniem każdego sportowca jest dostąpienie zaszczytu reprezentowania barw
narodowych podczas najważniejszej imprezy – Igrzysk Olimpijskich. Wszak odbywa
się ona, co 4 lata, a kariera sportowca nie trwa zbyt długo.

Także dla sędziów „bycie na Igrzyskach”, to nobilitacja i potwierdzenie pozycji w
elicie.

Podczas Igrzysk w Pekinie Polskę reprezentowało 23 sędziów międzynarodowych
nominowanych przez władze poszczególnych Federacji Międzynarodowych. Oto oni:

1. MIROSŁAW BAUM – Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2. JACEK BIERKOWSKI – Polski Związek Szermierczy
3. GRZEGORZ BRUDZIŃSKI – Polski Związek Zapaśniczy
4. ANDRZEJ GŁAZ – Polski Związek Zapaśniczy
5. MAREK GÓRALCZYK – Związek Piłki Ręcznej w Polsce
6. KRYSTYNA KASTOWSKA – Polski Związek Żeglarski
7. ADAM KASZUBOWSKI – Polski Związek Szermierczy
8. STANISŁAW KOMORNICKI – Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
9. SŁAWOMIR KOPEĆ – Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

10. RADOSŁAW KORYNA – Polski Związek Pływacki
11. ZBIGNIEW KUDLIK – Polski Związek Kajakowy
12. ANNA KUREK – Polski Związek Tenisowy
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13. IRINA LORD-KIPANIDZE – Polski Związek Gimnastyczny
14. KATARZYNA NADOLSKA – Polski Związek Piłki Nożnej
15. DARIUSZ NOWICKI – Polski Związek Taekwondo
16. PAWEŁ PASIECZNY – Polski Związek Tenisowy
17. ZBIGNIEW PELC – Polski Związek Gimnastyczny
18. RAFAŁ PISZCZ – Polski Związek Kajakowy
19. MAREK PODSIADŁO – Polski Związek Bokserski
20. ZOFIA TRUCHANOWICZ – Polski Związek Żeglarski
21. JOANNA URACZ-KOCUR – Polski Związek Gimnastyczny
22. ZYGMUNT WIELOGÓRSKI – Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
23. GABRIELA ZAŁOGA – Polski Związek Tenisowy

Sportowcy uczestniczący w Igrzyskach mieszkają w Wiosce Olimpijskiej, tworzą
jedną rodzinę, mogą się wspierać, dopingować, a w razie potrzeby nawet pocieszać.

Sędziowie mieszkają poza wioską. My tj. sędziowie piłki ręcznej mieszkaliśmy w
hotelu CATIC, 50 m od głównego stadionu, na którym odbyła się ceremonia otwarcia
i zamknięcia Igrzysk.

W Pekinie mieliśmy iście królewskie warunki zakwaterowania – hotel pięcio-
gwiazdkowy, pojedyncze pokoje z TV i łazienką, a przed czterema laty podczas IO 
w Atenach mieszkaliśmy we dwóch w jednym pokoju akademika marynarki wojennej
w porcie Pireus.

Do prowadzenia meczów turnieju olimpijskiego Międzynarodowa Federacja Piłki
Ręcznej (IHF) nominowała 15 par sędziowskich z całego świata. Były to następujące
osoby:

1. JESUS MENZES – ROGERIO PINTO (BRAZYLIA)
2. FENGJUAN LIU – SHUYONG LIU (CHINY)
3. MARTIN GJEDING – MADS HANSEN (DANIA)
4. MOUSTAFA EL MOAMLI – SHABAN ALI (EGIPT)
5. VINCENTE BRETO – JOSE HUELIN (HISZPANIA)
6. GILES BORD – OLIVER BUY (FRANCJA)
7. FRANK LEMME – BERND ULRICH (NIEMCY)
8. MOHSEN KARBAS – MAJID KOLAHDOUZAN (IRAN)
9. RENARS LICIS – ZIGMARS STOLAROVS (ŁOTWA)

10. MIROSŁAW BAUM – MAREK GÓRALCZYK (POLSKA)
11. CONSTANTIN DIN – SORIN DINU (RUMUNIA)
12. IGOR CHERENGA – VICTOR POLADENKO (ROSJA)
13. NENAD KRISTIC – PETER LJUBIC (SŁOWENIA)
14. MIKAEL CLAESSON – RICKARD CANBRO (SZWECJA)
15. ALEKSNDER LIUDOWYK – VALENTYN VAKULA (UKRAINA)

Tylko 4 pary sędziowskie, tj. ESP, FRA, GER i POL „zaliczyły” również Igrzyska w
Atenach.

W Chinach spędziliśmy trzy ciekawe tygodnie. Przed pierwszymi meczami mieli-
śmy mini kurs sędziowski, na którym między innymi prezentowaliśmy wyznaczoną
wcześniej pracę domową.
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Trzeba uczciwie powiedzieć, że były to piękne Igrzyska. Gospodarze perfekcyjnie
wszystko zaplanowali i równie sprawnie przeprowadzili. Obiekty były godne XXI
wieku, transport działał bez zarzutu i wszędzie tysiące wolontariuszy, zawsze uśmiech-
niętych i życzliwych. Zarówno ceremonia otwarcia jak i zamknięci były fascynujące.

Dla nas turniej olimpijski był także udany. Sędziowaliśmy 7 meczów, tylko my 
i koledzy z Hiszpanii mieliśmy ich tak dużo.

Na początku sędziowaliśmy mecz kobiet BRAZYLIA – WĘGRY, który zakończył się
remisem. Następnie również mecz kobiet KOREA – SZWECJA i dalej męski KOREA –
ISLANDIA oraz męski ROSJA – NIEMCY (zakończony także remisem). Na koniec elimi-
nacji prowadziliśmy spotkanie mężczyzn HISZPANIA – BRAZYLIA. W ćwierćfinale
sędziowaliśmy kobietom – mecz NORWEGIA – SZWECJA i na koniec półfinał kobiet
ROSJA – WĘGRY.

Myślę, że udowodniliśmy przynależność do ścisłej czołówki światowej, a co ważne
uniknęliśmy większych błędów i po naszych meczach nie mieliśmy problemów z tre-
nerami i zawodnikami. Niestety nie wszystkie mecze w Pekinie kończyły się tak łagod-
nie (były chyba 3 protesty), a bezpośrednio na własnej skórze odczuły to pary z Ukra-
iny, Łotwy i Chin, które po swoich meczach były czasowo odsunięte od dalszego
sędziowania.

Turniej pekiński był zwieńczeniem kariery dla kolegów z Francji i Hiszpanii (szko-
da, bo pary te należały do ścisłej czołówki światowej!).

My obserwowaliśmy oczywiście wszystkie mecze naszej męskiej drużyny i bardzo
je przeżywaliśmy (mogliśmy sobie na to pozwolić, bo podczas nich byliśmy tylko
autentycznymi kibicami). Oczywiście gratulujemy bardzo dobrego 5 miejsca, ale myślę,
że była realna szansa zdobycia srebrnego medalu – gdyby nie ten nieszczęsny ćwierć-
finał z Islandią.

Mam nadzieję, że kolejni nasi reprezentanci zakwalifikują się na Igrzyska w Lon-
dynie 2012, życzę im tego z całego serca.

Dla mnie była to ostatnia Olimpiada w charakterze sędziego, będę ją bardzo mile
wspominał.

Udało nam się z Markiem zaliczyć dwa turnieje olimpijskie, finał w Atenach i pół-
finał w Pekinie – zaczynając sędziowanie nie myślałem, że dane mi będzie doświad-
czyć takich przeżyć.

Igrzyska Olimpijskie już za nami, teraz trzeba przygotować się do kolejnej ważnej
imprezy. Przed nami Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Chorwacji (styczeń 2009 roku).
Tylko 9 z 15 par, które były w Pekinie ponownie spotka się na parkietach w Chorwa-
cji. Nie jest łatwo wspiąć się na szczyt, a jeszcze trudniej tam się utrzymać.

Dla naszych następców dobra wiadomość – już tylko 2 sezony do końca mojej
kariery – zwolnimy miejsce dla innych. Myślę, że pozostawimy dobre zdanie o pol-
skich sędziach. Reszta w Waszych rękach, nogach, głowach i gwizdkach. 

Życzę sukcesów!
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2. Kurs dla Delegatów EHF 
w Balatonfüred 04-07.09.2008 r.

Jerzy Eliasz

W ciągu ostatnich trzech lat Europejska Federacja Piłki Ręcznej systematycznie
wprowadzała zmiany w dotychczasowym systemie przygotowania swoich delegatów-
obserwatorów. Okazało się bowiem, że kwalifikacje delegatów gwarantowane jedynie
nominacją narodowej federacji często bywały niewystarczające, a punktowe oceny
pracy sędziów – rozbieżne w skali uniemożliwiającej rzetelną weryfikację ich umiejęt-
ności. Jednoznacznym sygnałem zmiany polityki EHF w tej kwestii było przeprowa-
dzenie w listopadzie 2005 roku w Kijowie pierwszego Regionalnego Kursu dla Delega-
tów, który zapoczątkował specjalny program edukacyjny, zakończony w maju bieżące-
go roku w Wilnie. Przeprowadzono w tym okresie 9 kursów dedykowanych przede
wszystkim do delegatów nominowanych w poprzednich latach przez EHF. Koniecz-
ność szkolenia i egzaminowania delegatów oraz kandydatów na delegatów wynikała
również z decyzji podjętej przez EHF w 2006r. podczas Kongresu w Vilamoura w Por-
tugalii, gdzie uznano, że język angielski jest oficjalnym językiem obowiązującym w
EHF, w związku, z czym delegaci (i sędziowie) począwszy od sezonu 2008/09 muszą
posługiwać się angielskim w stopniu, co najmniej satysfakcjonującym. 

Jednocześnie, wobec częstych rozbieżności w ocenie pracy sędziów, w ubiegłym
roku dokonano zmian w obowiązującej delegatów dokumentacji, wprowadzając nowy
arkusz obserwacyjny, w którym zrezygnowano z ilościowej – wyrażonej w punktach –
oceny pracy sędziów na rzecz jakościowej oceny poziomu w skali sześciopunktowej: od
„nie satysfakcjonujący” (”- -”) do „doskonały” (”+ + +”), która następnie transpono-
wana jest programowo do odpowiedniej skali punktowej. Skuteczne wdrożenie tych
innowacji, z oczywistych względów, wymaga odpowiedniego przygotowania delega-
tów.

Grupa nowych kandydatów, wskazanych przez narodowe federacje, oraz delegaci
EHF, którzy z przyczyn losowych nie uczestniczyli w poprzednich kursach bądź nie
uzyskali satysfakcjonujących wyników w końcowych testach, otrzymała swoją szansę
w Balatonfüred (Węgry), gdzie od 4 do 7 września br. miał miejsce – ostatni z zapla-
nowanego cyklu – kurs dla delegatów EHF. Termin i miejsce kursu wybrane zostały
nieprzypadkowo. W tym to, bowiem okresie węgierski klub MKB Veszprem KC orga-
nizował turniej piłki ręcznej mężczyzn, w którym, oprócz gospodarzy, uczestniczyły
drużyny: CO Zagrzeb (Chorwacja), HK Viborg (Dania) i SE Dunaferr (Węgry), dzięki
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czemu, możliwa była również praktyczna weryfikacja wiedzy i sprawności profesjo-
nalnej delegatów. 

Balatonfüred jest małym miasteczkiem, zamieszkałym obecnie przez ok. 14 tys
mieszkańców, stanowiącym centralny punkt północnowschodniej części regionu Bala-
ton. Zostało zbudowane na szerokiej, zacienionej stronie jeziora Balatonu, chronionej
przez stosunkowo wysokie jak na nizinny rejon, 300-metrowe, wzgórza od zimnych,
północnych wiatrów. Na południowych stokach wzgórza te porośnięte są winoroślami
i ogrodami, a nad wszystkim góruje kościół Św. Michała, zbudowany na fundamentach
willi z czasów panowania rzymskiego. Balatonfüred to stolica historycznego regionu
słynącego z produkcji wina i jednocześnie miasteczko uzdrowiskowe, licznie odwie-
dzane przez kuracjuszy w XIX w., choć początków osady należy szukać już w starożyt-
ności. Jednak zabytków z odległych wieków zachowało się stosunkowo niewiele, na
skutek wielkiego pożaru, który w 1826 r. zniszczył większość zabudowań miasteczka.
Tak czy owak uliczki starego miasta wciąż są pełne uroku i zachęcają do niespiesznych
spacerów, choć zamknięte bary i sklepiki wskazują na to, że już na początku września
letni sezon nad Balatonem definitywnie się skończył. 

W kursie, organizowanym już po raz trzeci na Węgrzech i powtórnie w Balaton-
füred, uczestniczyło tym razem 29 słuchaczy z 20 krajów, w tym 13 debiutantów –
kandydatów nominowanych przez narodowe federacje. 

Wykładowcami i jednocześnie egzaminatorami byli pracownicy EHF i członkowie
statutowych władz Europejskiej Federacji: Jan Tuik, Marcus Glaser, Wolfgang Pollany,
Sandor Andorka i Nicole Krutz-Gundolf. Zgodnie z założeniami EHF pomyślne zdanie
egzaminów gwarantowało udzielenie poprawnych odpowiedzi na 75% pytań testo-
wych. 

Plan pracy przewidywał intensywne zajęcia przez wszystkie dni szkolenia, od
wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia.

Pierwszego dnia po omówieniu szeregu fundamentalnych kwestii z obszaru poli-
tyki EHF w zakresie sędziowania i oceny pracy sędziów przez delegatów, przeprowa-
dzono pierwszy test z regulaminów rozgrywek w ramach pucharów europejskich. Oka-
zało się, że sporo pytań sprawiło kłopoty egzaminowanym, w tym tak wydawałoby się
łatwe, jak: uszeregowanie czynników decydujących o zwycięstwie zespołu w pucharo-
wym dwumeczu czy sposób wyłonienia zwycięzcy w przypadku remisu. O tym, że zda-
rzały się również pytania podchwytliwe niech świadczy fakt, iż żadnemu z delegatów
nie udało się bezbłędnie rozwiązać tego testu. 

Drugi dzień kursu rozpoczął się od testu z przepisów gry. Mimo, iż pytania były
dobrze znane (30 spośród 327 publikowanych m.in. na stronie internetowej EHF), to
jedynie 2 delegatów nie popełniło błędu w odpowiedziach, a liczne i bardzo emocjo-
nalne rozmowy kuluarach świadczyły o kontrowersjach w interpretacji opisanych
sytuacji i trudnościach z wyborem właściwej odpowiedzi. W moim przypadku znako-
mitym bodźcem do odpowiedniego przygotowania i jednocześnie ważnym sprawdzia-
nem poprzedzającym kurs na Węgrzech okazało się coroczne seminarium sędziów i
delegatów ZPRP w Gdańsku. Bez wątpienia krajowe egzaminy były nieco trudniejsze
niż europejskie, ale właśnie dzięki tym wysokim wymaganiom test opracowany przez
EHF nie sprawił mi najmniejszych trudności. Bezbłędne wykonanie testu i publiczne
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ogłoszenie jego wyników było właściwą rekompensatą wysiłku włożonego w przygo-
towania do egzaminów.

Kolejnym elementem szkolenia była obserwacja meczów turnieju piłki ręcznej,
który rozpoczął się w drugim dniu kursu. W każdym meczu uczestniczyło 4 delegatów:
wszyscy oceniali pracę sędziów, przy czym dwóch rozmawiało z sędziami przed, w
przerwie i po meczu, dwaj inni zajmowali miejsca przy stoliku sędziowskim. Pozosta-
li oglądali mecze z trybun, lecz również wypełniali arkusze obserwacyjne. Zostałem
wyznaczony do obserwacji meczu o trzecie miejsce: Viborg – Dunaferr. Omówienie
obserwacji zawodów i dyskusja na temat sposobu realizacji zadania przez delegatów
nastąpiły po zakończeniu turnieju. 

Zajęcia trzeciego dnia szkolenia odbywały się w auli obok sali sportowej. Poświe-
cono je ocenie znajomości języka angielskiego przez delegatów, przeprowadzonej na
podstawie analizy arkuszy obserwacji meczów z dnia poprzedniego. Interaktywna
forma konwersacji nie stawiała wysokich wymagań formalnych w zakresie ortografii i
gramatyki, co w przypadku testu byłoby nie do uniknięcia. Należy podkreślić bardzo
życzliwe podejście prowadzących do uczestników kursu, co jednak nie oznaczało
pobłażliwego traktowania. 

Ostatnie mecze okazały się niezwykle zacięte i emocjonujące. Oba zakończyły się
remisami w regulaminowym czasie gry i do wyłonienia zwycięzców konieczne były
rzuty karne. W meczu o 3. miejsce wynik rozstrzygnął się już w pierwszej serii. Jednak
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w drugim meczu do zwycięstwa w turnieju potrzebne były dwie serie rzutów karnych.
W tym momencie sędziowie i obserwujący spotkanie delegaci popełnili błąd regula-
minowy, pozwalając, aby kolejność wykonywania rzutów karnych w drugiej serii była
taka sama jak w pierwszej. Zdaniem S.Andorki taka sytuacja może być podstawą sku-
tecznego protestu. Oczywiście w przypadku meczu towarzyskiego nie miało to żadne-
go znaczenia, ale owa sytuacja jest dobrym przykładem na to, że delegat, bez względu
na zaangażowanie emocjonalne, musi do końca kontrolować działania sędziów i wspo-
magać ich decyzje w szczególnych przypadkach. 

Po omówieniu obserwacji meczów finałowych nastąpiło uroczyste wręczenie cer-
tyfikatów i zakończenie kursu. W trakcie tej uroczystości nastąpiło również pożegna-
nie Nicole Krutz-Gundolf, która po 15 latach zakończyła swoją pracę w EHF ponieważ
ze względów rodzinnych wyjeżdża do… Warszawy, gdzie spędzi najbliższe dwa lata. 

Kurs dla delegatów w Balatonfured ocenić należy wysoko, zarówno pod względem
organizacyjnym i merytorycznym, jak i ze względu na przyjazną atmosferę i dobry kon-
takt wykładowców z uczestnikami kursu. Nie bez znaczenia była również możliwość
obserwacji i oceny zawodów sportowych na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie. 

W perspektywie najbliższych kilku lat EHF dążyć będzie do zmniejszenia liczby
delegatów, przy jednoczesnej poprawie jakości ich przygotowania w zakresie znajo-
mości przepisów gry i regulaminów, sprawności lingwistycznej, wiedzy merytorycznej
z zakresu piłki ręcznej oraz komunikatywności i umiejętności analitycznego myślenia.
Słowem: mniej delegatów – więcej specjalistów. Skuteczne wprowadzenie takiej wizji
w życie wymaga od EHF permanentnej działalności edukacyjnej oraz systematycznego
sprawdzania wiedzy i umiejętności delegatów. 
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3. Wybory przewodniczącego 
KS ZPRP – Gdańsk, 23.08.2008

W dniach 22 – 24.08 2008 w Gdańsku miało miejsce doroczne seminarium sędziów
i delegatów/obserwatorów. Podczas seminarium sędziowie i Przewodniczący Komisji
Sędziowskich WZPR dokonali w tajnym głosowaniu wyboru Przewodniczącego Kole-
gium Sędziów ZPRP na kadencję 2008 – 2012.

Zdecydowaną większością głosów Kolega Henryk Szczepański został wybrany na
nową kadencję Przewodniczącym Kolegium Sędziów ZPRP 

Kolega Henryk Szczepański przedstawił zebranym propozycję nowego składu Kole-
gium Sędziów:

• Wojciech Michalik – z-ca przewodniczącego 
• Ryszard Matuszewski – sekretarz 
• Aleksander Madejak
• Andrzej Mikołajczak 
• Jacek Wróblewski

Jedno miejsce w KS zostanie zaproponowane i obsadzone w późniejszym terminie
po przeprowadzeniu odpowiednich rozmów. 

Zgodnie z „Regulaminem działania KS ZPRP” par 7 pkt 1 nowy skład Kolegium
musi uzyskać akceptację Zarządu Związku. 
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4. Podsumowanie sezonu 2007/2008 

Opis arkusza Obserwacji Sędziów – bloki:

1. A1 – Prawo korzyści 2. A2 – Faul ataku
3. A3 – Progresja kar, karomierz 4. A4 – Błędy kroków
5. A5 – Naruszenie pola bramkowego 6. A6 – Rzuty karne
7. A7 – Gra pasywna
8. A8 – Sprawy porządkowe, odległość 3m, wykonywanie rzutów
9. A9 – Time aut, błąd kozłowania, noga, trzymanie piłki powyżej 3 sek.

10. B1 – Osobowość, postawa, atmosfera
11. B2 – Współpraca, poruszanie się, sygnalizacja
12. C1 – Wrażenie ogólne

Opis do rysunków przedstawionych poniżej: MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
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Ranking sędziowie EX - 
LIGA sezon 2007/2008
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Ranking sędziowie I liga - 
LIGA sezon 2007/2008

– 25 –



5. TOP-2004, TOP-2008 
Praca pisemna (egzamin na sędziów związkowych)

W ramach wstępu chcielibyśmy napisać trochę o samej pracy i wyjaśnić pewne
wątpliwości, które mogą pojawiać się podczas jej czytania.

Napisanie pracy na temat grupy TOP-2004 (2008) było bardzo ciekawym doświad-
czeniem, ale jednocześnie małym wyzwaniem. Większość (o ile nie wszyscy) osób
związanych ze środowiskiem piłki ręcznej w Polsce wie, na czym polegały i polegają
szkolenia w ramach tej grupy, jednak dostępnych jest stosunkowo mało materiałów na
ten temat. Te, które wykorzystaliśmy w pracy, pochodzą głównie od Pana Jacka Wró-
blewskiego (który uzyskał je dzięki uprzejmości Komisji Sędziowskich poszczególnych
okręgów, choć nie wszystkich, nad czym bardzo bolejmy), Pana Ryszarda Matuszew-
skiego oraz Kolegów Bogdana Lemanowicza i Bartosza Leszczyńskiego, a także z Biule-
tynów Kolegium Sędziów ZPRP i po części z własnego doświadczenia. Informacje otrzy-
mane od w/w osób były bardzo pomocne i umożliwiły nam podjęcie tematu niniejszej
pracy, za co chcielibyśmy Im wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Jednak mimo
wszystko, w danych, które udało nam się zgromadzić, występują pewne braki, w związ-
ku z czym podobne braki będą występowały w pracy. Poniżej przedstawiamy te, które
udało nam się stwierdzić.

Jednym z problemów było określenie dokładnego składu pierwszej grupy uczest-
niczącej w szkoleniu TOP-2004 oraz osób, które dołączyły do niego później. Staraliśmy
się wyszukać możliwie wszystkie nazwiska, ale należy brać pod uwagę to, że mogliśmy
kogoś pominąć, za co, jeśli miało to miejsce, bardzo przepraszamy.

Kolejna sprawa, która nas dręczyła, to to, że nie wiemy, czy osoby, które uzyskały
status sędziego związkowego w 2001 roku, zdawały „normalny” egzamin, czy dokona-
ły tego podczas Seminarium Sędziów i Delegatów.

W jednym z Biuletynów była informacja, że w 2004 roku, podczas seminarium,
cykl egzaminacyjny pozytywnie zakończyli trzej koledzy: Maciej Jankowski, Adam Par-
kitny i Jakub Szwedo – tym samym dołączyli do grona sędziów związkowych. Jednak
w wykazie sędziów na sezon 2004/2005 występują jeszcze trzy osoby, które nie zda-
wały egzaminu na sędziów związkowych we wcześniejszych latach (a przynajmniej nie
mogliśmy się doszukać o tym żadnej wzmianki w tych materiałach, które mamy) i nie
zostali wymienieni jako zdający w 2004 roku, w związku z czym nie wiedzieliśmy, do
której grupy „zdających” ich zakwalifikować. Są to koledzy: Damian Demczuk, Marcin
Miechowski i Tomasz Rosik. Z tego powodu na wykresie przedstawiającym strukturę
poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki ręcznej w sezonie 2004/2005 oraz
późniejszych w/w Koledzy zostali zakwalifikowani do grupy nie objętej szkoleniem
TOP-2004(2008).
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Wszystkie wykazy sędziów na kolejne sezony braliśmy z Biuletynów, jednak wykaz
na sezon 2006/2007 nie został w nich zamieszczony. Ze względu na to, że nie wie-
dzieliśmy, jak kształtował się „rozkład” par na poszczególnych ligach, dane z tego sezo-
nu nie zostały przedstawione na żadnym wykresie. 

W części poświęconej sędziom międzynarodowym staraliśmy się przedstawić
wszystkie mecze i „imprezy”, w których brali Oni udział, jednak mogliśmy nie dotrzeć
do którejś z nich i istnieje możliwość, że jakąś pominęliśmy. 

Mamy nadzieję, że mimo pewnych braków i problemów, powierzoną nam pracę
udało się nam wykonać na zadowalającym poziomie i będzie ona źródłem wielu cie-
kawych informacji. Za wszelkie pomyłki lub nieścisłości przepraszamy i życzymy miłej
lektury,

Daria Radzka, Rafał Wróblewski
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Daria Radzka, Rafał Wróblewski

TROCHĘ O IDEI, CZYLI PO CO TO WSZYSTKO…

Pomysł powołania grupy TOP-2004 narodził się w 1999 roku z inicjatywy Jacka
Wróblewskiego. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie poziomu sędziowania
oraz wprowadzenie młodych par sędziowskich do ligi, a szczególnie do jej najwyższe-
go szczebla. Liczba 2004 w nazwie oznacza rok 2004, w którym to, zgodnie z założe-
niami i celami programu, członkowie grupy mieliby sędziować ekstraklasę. 

Cykl szkoleniowy w ramach grupy TOP-2004 (później także TOP-2008) polegał na
sędziowaniu jak największej liczby turniejów, które to odbywało się na następujących
zasadach:

• sędziowie przyjeżdżali na miejsce na koszt własny,
• za prowadzenie zawodów nie otrzymywali ryczałtów,
• organizator zapewniał noclegi i wyżywienie.

Sędziowanie w turniejach połączone było z obserwacją prowadzoną przez Delega-
tów ZPRP, bądź też starszych, bardziej doświadczonych Kolegów Sędziów. Miała ona na
celu ocenę poszczególnych par oraz zwracanie uwagi na popełniane przez nie błędy.
Omawianie na bieżąco sędziowanych spotkań znacznie ułatwiało młodym sędziom
wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz unikanie podobnych błędów w
przyszłości. W trakcie turniejów prowadzone były również szkolenia dotyczące przy-
gotowania sędziego do meczu, rozgrzewki, gestykulacji, poruszania się po boisku, itp.
Przeprowadzano także testy teoretyczne ze znajomości przepisów. 

Początkowo w szkoleniu uczestniczyli tylko sędziowie ze szczebla centralnego.
Później zmieniła się nieco formuła. Programem zaczęto obejmować również osoby
kandydujące na stopień sędziego związkowego, które prowadziły turnieje na zasadach
szkolenia TOP-2004 zarówno w ramach przygotowania do egzaminu, jak i już po jego
zdaniu. Jako jeden z warunków przystąpienia do egzaminu na sędziego związkowego
wprowadzono przygotowanie przez kandydatów pracy kwalifikacyjnej, która mogła
mieć formę:

• opracowania pisemnego przez parę jednego ze wskazanych tematów (dotyczą-
cych przepisów piłki ręcznej lub samej dyscypliny),

• nakręcenia filmu w jednym ze wskazanych tematów.
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Ostatecznie na wynik egzaminu składały się:
• ocena z wykonanej pracy,
• ocena z sędziowania turniejów,
• wyniki testów teoretycznych,
• zaliczenie testu sprawnościowego Coopera.

Taka forma funkcjonuje do tej pory i wszystkie opisane w dalszej części pracy egza-
miny wyglądały podobnie. 

OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…

Pierwsza sesja szkoleniowa grupy TOP-2004 odbyła się w dniach 19 20.11.1999
roku w Gliwicach w ramach Pucharu Śląska Juniorek. Powołane na nią zostały młode
pary posiadające status sędziów związkowych, sędziujące zarówno ówczesną I, jak i II
ligę. Oprócz sędziowania meczów, które, co ciekawe, „gwizdane” były po połowie
(jedna para pierwszą połowę meczu, następną inna), uczestnicy kursu brali udział w
zajęciach na hali prowadzonych przez Jacka Wróblewskiego. W ich skład wchodziło
między innymi omawianie i prezentacja sposobu wykonania rozgrzewki przez
sędziów, gestykulacji i poruszania się po boisku. Ciekawym przedsięwzięciem było
również przeprowadzenie egzaminu językowego, polegającego na tym, że każda osoba
musiała powiedzieć kilka zdań osobie w języku obcym, którym posługiwała się najle-
piej, lub (i tu uwaga!) przetłumaczyć dowcip :.

Do pierwszej grupy TOP-2004 należeli:

Baranowski Marek –   Lemanowicz Bogdan
Bejnar Piotr – Michalik Robert
Bielski Wojciech – Puszkarski Rafał
Bochniarz Edyta – Oleśków Agnieszka
Bosak Wojciech – Hagdej Mirosław
Broda Michał – Wrona Tomasz
Dąbrowski Kamil – Kołodziej Sławomir
Filipiak Janusz – Roszkowski Jan
Kałużny Mariusz – Stankiewicz Tomasz
Koziński Krzysztof – Koziński Tomasz
Krawczyk Rafał – Krupa Jacek
Kucharski Marcin – Stężowski Przemysław
Łabanc Emil – Zając Karol
Małek Michał – Nowak Arkadiusz
Moskalczyk Jacek – Naleźny Adam
Oleksyk Piotr – Solecki Michał
Pelczar Robert – Zajączkowski Tomasz
Rajkiewicz Andrzej – Tarczykowski Jakub
Sikora Olgierd – Zubek Marcin
Dębski Igor, Eichler Piotr, Leszczyński Robert, Wojdy Piotr 
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Sędziowie pierwszej grupy TOP-2004 w poszczególnych sezonach



Liczba sędziów w poszczególnych latach zmieniała się, co było związane z roszada-
mi w parach, zaprzestaniem czynnego sędziowania przez niektórych Kolegów bądź też
przerwami w przygodzie z gwizdkiem (analogicznie sytuacja będzie się przedstawiała
w następnych latach, które zostaną omówione w dalszej części pracy).

Druga sesja szkoleniowa grupy TOP-2004 odbyła się w dniach 10-12.02.2000 roku
w Płocku, w ramach turniejów: „Petro-Echo” w kategorii juniora młodszego i „Solidar-
ności” w kategorii juniora. W ich trakcie przeprowadzono 36 spotkań, które były oce-
niane i omawiane przez obserwatorów: Henryka Szczepańskiego, Jacka Wróblewskie-
go i Wojciecha Majchrzaka. Analiza obserwacji pokazała, iż sędziowie muszą jeszcze
popracować nad takimi elementami, jak: progresja karania, błąd kroków, faul ataku 
i moment przerwania gry podczas fauli obrony. Za satysfakcjonujące natomiast uzna-
no oceny: naruszenia pola bramkowego, prawa korzyści i rzutów karnych. W tej sesji
udział wzięli następujący sędziowie: Aftański Kowalewski, Bejnar, Bielski–Puszkarski,
Bochniarz–Oleśków, Broda–Wrona, Koziński–Koziński, Krawczyk–Krupa, Lemano-
wicz–Wierciński, Moskalczyk–Należny, Rajkiewicz–Tarczykowski, Sikora–Zubek. 

Trzecia sesja szkoleniowa grupy TOP-2004 przeprowadzona została w dniach 14
16.04.2000 roku w ramach XX Jubileuszowego Turnieju o Puchar Lajkonika oraz
Mistrzostw Polski Politechnik. W trakcie ich trwania w sumie sędziowano i obserwowa-
no ponad 100 spotkań. Ich omówienia miały na celu głównie poprawę gestykulacji i
poruszania się sędziów na boisku, współpracę w poszczególnych parach oraz ujednoli-
cenie oceny sytuacji na boisku. W sesji szkoleniowej udział wzięli: Bejnar–Michalik,
Broda Wrona, Eichler, Kucharski–Stężowski, Moskalczyk–Należny, Szejmo Wojewodzic.

Następne spotkanie grupy TOP–2004 miało miejsce w dniach 21-26.08.2000 roku
w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Piłki Ręcznej w Szczecinie. Oprócz młodych
sędziów należących do grupy TOP-2004, wśród których znaleźli się: Bielski, Puszkar-
ski, Moskalczyk–Naleźny, Rajkiewicz–Tarczykowski J., Rodacki, Zając Zajączkowski,
Wrona, turniej sędziowali również starsi koledzy: Brenk Chudzicki, Cieśliński i Tar-
czykowski Z. Podczas turnieju przeprowadzono w sumie około 150 spotkań.
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Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 1999/2000



EGZAMINY NA SĘDZIÓW ZWIĄZKOWYCH OD
MOMENTU POWOŁANIA GRUPY TOP-2004

2000 ROK

Egzamin na sędziego związkowego w 2000 roku składał się z dwóch etapów: 
• w maju w Poznaniu – pierwsza część, obejmująca sprawdziany teoretyczne i

sprawnościowe (test Cooper'a);
• w czerwcu w Płocku – druga część, obejmująca sprawdzian praktyczny, czyli

sędziowanie spotkań; dopuszczone zostały do niej tylko te osoby, które zali-
czyły pierwszą część egzaminu.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu status sędziego związkowego uzyskali:

Adamiec Karolina Aftański Cezary
Chmaj Artur Chmielecki Włodzimierz
Chodysz Jan Christ Grzegorz
Christ Tomasz Dadura Andrzej
Figarski Cezary Brehmer (Kaczorowska) Joanna
Kamola Rafał Kmiecik Edyta
Kondziela Tomasz Kopiec Michał
Kowalewski Mariusz Kowalski Tomasz
Kudasik Grzegorz Kujawińska Małgorzata
Malinowski Dariusz Mroziewski Piotr
Musialik Paweł jr Opioła Tomasz
Ośka Marek Patyk Sebastian
Poloczek Kamil Pytlik Krzysztof
Rodacki Artur Staniszewski Radosław
Strzelczyk Marek Węgrzyn Gracjan
Wiśniewski Artur Wołowicz Mariusz
Wróblewska Małgorzata Żak Dariusz

Kolega Marcin Wrona zaliczał test Cooper'a i obserwacje na Bałtyckim Festiwalu
Piłki Ręcznej w sierpniu w Szczecinie i dopiero po nim dołączył do grona sędziów
związkowych. Spośród wszystkich osób zdających egzamin w 2000 roku, w sezonie
2000/2001 dwie sędziowały I ligę serię B, czternaście – II ligę, a pozostałe dziewiętna-
ście – szczebel centralny.

Wymienione wyżej osoby dołączyły do grona sędziów grupy TOP-2004.
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Wykaz turniejów przeprowadzonych przez sędziów grupy 
TOP-2004 w sezonie 2000/2001
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2000 roku, w poszczególnych sezonach



2001 ROK

W 2001 roku do grona sędziów związkowych dołączyli: 
Grześka Krzysztof 
Kierczak Andrzej
Majewski Tomasz
Miechowski Michał
Skowronek Agnieszka

Wszystkie wyżej wymienione osoby w sezonie 2001/2002 sędziowały II ligę. 
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Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2000/2001
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Wykaz turniejów przeprowadzonych przez sędziów grupy 
TOP-2004 w sezonie 2001/2002



U par, które były szkolone od początku powstania grupy, zauważono wzrost umie-
jętności i wyraźną poprawę w następujących elementach:

• poruszanie się po boisku,
• gestykulacja,
• współpraca w parach
• stosowanie prawa korzyści,
• interpretacja fauli w ataku,
• ogólne „czucie gry”.

W dalszym ciągu najsłabszymi elementami w sędziowaniu były:
• interpretacja kroków,
• progresja karania,
• równa w dwie strony ocena zdarzeń na boisku, różnie interpretowana w sto-

sunku do drużyn. 

Od sezonu 2001/2002 do sędziowania turniejów dzieci i młodzieży zaczęto powo-
ływać również pary kandydackie, będące poza szkoleniem centralnym. 
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2002 ROK

W 2002 roku, podczas Ogólnopolskiego Seminarium dla Sędziów i Delegatów
Związku Piłki Ręcznej w Polsce, które odbyło się w Gdańsku w dniach 29.08-01.09, po
pomyślnym zdaniu egzaminów, do grona sędziów związkowych dołączyli:

Bartosz Leszczyński Łukasz Niedbała
Marcin Piechota Grzegorz Schiwon
Grzegorz Toczyński
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2001
roku, w poszczególnych sezonach

Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2001/2002



2003 ROK

W 2003 roku podczas egzaminu, który odbył się w dniach 12-14.06. w Płocku, ze
zgłoszonych 36 osób status sędziego związkowego uzyskały 32, wśród nich:

Andrzejczak Dariusz Bąk Krzysztof
Bryła Mateusz Buczkowski Adam
Chodorek Michał Ciesielski Kamil
Czamański Jarosław Daniszewski Maciej
Frycz Michał Gacyk Tomasz
Głowacki Tomasz Jaroch Bartosz
Jędrycha Artur Jurewicz Piotr
Kaszubski Paweł Klimek Michał
Kulesza Cezary Lańska Marta

– 39 –

Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2002
roku, w poszczególnych sezonach

Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2002/2003



Maciejewski Bartosz Marczuk Grzegorz
Miazek Magdalena Podsiadło Paweł
Popiel Paweł Pytlik Marcin
Rauszer Aleksandra Skwarek Bartłomiej
Staniek Paweł Szmuc Rafał
Szpinda Michał Świostek Adam
Witt Michał Wojtowicz Marcin

Przed przystąpieniem do egzaminu w ramach szkolenia grupy
TOP-2004 osoby te brały udział w następujących turniejach:
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2003
roku, w poszczególnych sezonach



W sezonie 2002/2003, jeszcze przed zdaniem egzaminu, 10 par, na podstawie
dobrych wyników przesłanych prac kwalifikacyjnych i odbytych sędziowań, dostało
możliwość sędziowania na szczeblu centralnym. 

2004 ROK

W 2004 roku, podczas seminarium, cykl egzaminacyjny pozytywnie zakończyli, a
tym samym dołączyli do grona sędziów związkowych:

Maciej Jankowski Adam Parkitny
Jakub Szwedo
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Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2003/2004



OD ROKU 2004 ZAŁOŻENIA PROGRAMU TOP-2004 REALIZOWANE BYŁY Z
NOWĄ GRUPĄ, JAKO PROGRAM TOP-2008.
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2004
roku, w poszczególnych sezonach

Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2004/2005



2005 ROK

W 2005 roku egzamin na sędziego związkowego odbył się w dniach 16-19.06 w
Płocku. Z 35 osób, które do niego przystąpiły, zdało 19. Do grona sędziów związkowych
dołączyli:

Boczek Michał Cieślik Michał
Głuszak Damian Gratniuk Andrzej
Jac Krzysztof Kaniecki Karol
Klimkowicz Paweł Klin Jakub
Kowal Magdalena Kowalski Adam
Michalak Tomasz Mroczkowski Dariusz
Pazdro Marcin Pazur Mirosław
Pelc Sebastian Posiewała Marek
Pretzlaf Jakub Salwowski Rafał
Sulej Krzysztof
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2005
roku, w poszczególnych sezonach



2006 ROK

W 2006 roku egzamin na sędziego związkowego odbywał się w Płocku w dniach 16-
18.06. Na 35 powołanych osób zdało 24. Osiem osób nie zdało testów. Trzy, które nie
zaliczyły testu Coopera, dostały możliwość poprawy podczas seminarium w Gdańsku.
Osoby, które zdały i uzyskały status sędziego związkowego, to:

Bejger Robert Białorucka Aleksandra
Biernacki Szymon Brenk Tomasz
Chmielecki Maciej Cichowska Beata
Długołęcka Agnieszka Drewniak Rafał
Habierski Korneliusz Kamrowski Łukasz
Kasprzak Aleksandra Kołacki Łukasz
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Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2005/2006



Kuropatnicki Karol Laskowski Michał
Maliszewski Łukasz Mandrosa Dawid
Misztal Magdalena Młynarczyk Jakub
Mroczkowski Jakub Sarnowski Mateusz
Skrobak Grzegorz Stankiewicz Małgorzata
Wiśniewski Marcin Zieliński Adam

Koleżanki Kleszcz Anna i Siedlarz Iwona poprawiły test Cooper'a podczas semina-
rium w Gdańsku, uzyskując tym samym status sędziego związkowego.

W ramach przygotowań do egzaminu część wyżej wymienionych osób w dniach 1-
4.06.2006 r. brała udział w XXX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Kępnie. Po
wykonaniu codziennej „pracy”, sędziów, zawodników, trenerów i wszystkie uczestni-
czące w turnieju osoby czekały jeszcze dwie niespodzianki… Pierwszą z nich był mecz
pomiędzy drużyną składającą się z reprezentantów naszego kraju, którzy w 1976 roku
wywalczyli brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu a reprezentacją
trenerów, a drugą mecz pomiędzy reprezentacją Ukrainy a Wisłą Płock.

Najciekawszym przedsięwzięciem był sposób sędziowania obu spotkań. W pierw-
szym z nich zmiany par następowały co 5 minut, dzięki czemu wykazać się mogli wszy-
scy sędziowie, a przy tym było to przyczyną wielu zabawnych sytuacji na boisku. Nato-
miast do sędziowania drugiego meczu wyznaczone zostały cztery pary. Każda z nich
„gwizdała” 15 minut spotkania. Młodzi sędziowie nie ulękli się ani reprezentantów
Ukrainy, ani utytułowanej Wisły Płock i bez skrupułów „odgwizdywali” błędy (oczy-
wiście jak najbardziej słusznie), czy też „wyrzucali” na ławkę kar takich zawodników,
jak chociażby Rafał Kuptel. 

Obydwa mecze przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze i na pewno dostar-
czyły wielu niezapomnianych przeżyć zarówno tym, którzy w nich uczestniczyli
(zawodnikom, sędziom), jak i licznym kibicom (młodym zawodnikom biorącym udział
w turnieju) zgromadzonym na trybunach.

Poniżej pamiątkowe zdjęcie z tej imprezy…
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2007 ROK

W 2007 roku, po pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów podczas seminarium
w Gdańsku, do grona sędziów związkowych dołączyli:

Godzina Damian Kuźma Krystian

W sezonie 2007/2008 obydwaj sędziowali II ligę. 
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Sędziowie, którzy uzyskali status sędziego związkowego w 2006
roku, w sezonie 2007/2008
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Struktura poszczególnych szczebli krajowych rozgrywek piłki
ręcznej w sezonie 2007/2008



2008 ROK

Ostatni egzamin na sędziów związkowych odbył się w dniach 12-15.06 w Płocku.
Przystąpiło do niego 37 osób, zdało natomiast 28. Sprawdzian obejmował: testy teore-
tyczne (test główny 30 pytań, test szukany 20 pytań, test zawierający 20 pytań doty-
czących „środowiska” piłki ręcznej), test sprawnościowy 2400 m oraz sędziowanie
zawodów podczas dorocznego Festiwalu Piłki Ręcznej.

Do grona sędziów związkowych dołączyli (pogrubioną czcionką zaznaczono osoby
powołane na seminarium do Gdańska):

Andryskowska Katarzyna Bartkowiak Paweł
Biegajski Szymon Czochra Jakub
Czop Marcin Dobosz Ariel
Gutowska Urszula Gutowska Małgorzata
Jerlecki Jakub Końko Piotr
Kowalak Bartosz Kret Marcin
Krzemień Mateusz Łabuń Maciej
Marciniak Mariusz Miodoński Ryszard
Piernicki Karol Pietrasiewicz Kamil
Radziszewski Piotr Radzka Daria
Słowiński Bartosz Szymczakowska Dagmara
Wiraszka Maciej Wojciechowski Kamil
Ziablicki Tomasz Ziętkowski Mariusz
Zubik Mateusz Żeligowska Ewa

Koleżanki Niedzielska Natalia i Paprotna Izabela dostały szansę poprawy testu
sprawnościowego Cooper'a podczas seminarium sędziowskiego w Gdańsku. Jeśli go
zaliczą, otrzymają status sędziego związkowego.
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Poniżej przedstawiono krótki opis egzaminu w formie obrazkowej…

Piątek, 13 (!) czerwca, godz. 8.00, Stadion Miejski w Płocku – test Cooper'a

Przed…

W trakcie…
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Po…

Piątek, 13 czerwca, godz. 10.00-17.00, S.P. nr 23 w Płocku, Gim. nr 8 w Płocku –
sędziowanie meczów

Wyglądało to tak…
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Tak…

A czasem nawet tak… :
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Piątek, 13 czerwca, godz. 17.30, S.P. nr 23 w Płocku – testy

Długo przed…

Zaraz przed…

– 52 –



Sobota, 14 czerwca, godz. 21.00, Sala Sportowa Miejskiego Zespołu Obiektów Spor-
towych w Płocku – ogłoszenie wyników

Przed – oczekiwanie w napięciu…

Po – wielka radość…
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Ale też i łzy…

Dla większości jednak upragniony status sędziego związkowego…
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I coś na pamiątkę…:

A na sam koniec wszyscy bohaterowie powyższej historii…
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TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ EKSTRAKLASA…

O sukcesie szkoleń TOP-2004 i TOP-2008 świadczy już chociażby sam fakt, że więk-
szość młodych par sędziowskich w nich uczestniczących w ciągu kilku lat rozwinęła
swoje umiejętności sędziowskie w takim stopniu, który pozwala im na sędziowanie na
najwyższym stopniu rozgrywek krajowych. Część z nich poszła jednak o krok dalej…
Aż pięć par należących do grupy TOP-2004 (2008) zostało nominowanych do grona
sędziów międzynarodowych, z czego dwie ze statusem IHF. To ogromny sukces,
zarówno indywidualny, dla każdej z tych osób, jak i dla całego polskiego środowiska
sędziowskiego. Warto zatem poznać nieco bliżej sylwetki tych par i przebieg ich „mię-
dzynarodowej kariery”.

Marek Baranowski / Bogdan Lemanowicz

Koledzy Marek i Bogdan sędziują ze sobą od 1999 roku. Do grupy TOP-2004 nale-
żeli od momentu jej powstania. W 2000 roku „weszli” na I ligę A (obecnie ekstraklasa)
i od tamtej pory systematycznie „pną się po szczeblach” sędziowskiej kariery. 

Ich pierwsza „zagraniczna przygoda” miała miejsce w 2000 roku, kiedy to uczest-
niczyli w Światowych Igrzyskach Sportu Szkolnego, odbywających się w Strasburgu w
dniach 18-25.03. Sędziowali tam 7 meczów (4 grupowe i 3 o miejsca).

W kwietniu 2001 roku podczas Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach odby-
wał się egzamin wewnętrzny. Uczestniczyło w nim 6 par, z których Kolegium Sędziów
wybierało 2, które zgłoszono do Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej na listę B, jako kan-
dydatów na sędziów międzynarodowych EHF. Wśród tych dwóch par znaleźli się Marek
Baranowski i Bogdan Lemanowicz (druga para to Michał Małek i Arkadiusz Nowak). 

– 56 –



W dniach 23-35.11.2002 r. w Gliwicach podczas Międzynarodowego Turnieju
Juniorek o „Puchar Śląska” obie w/w pary były obserwowane przez Pana Sandora
Andorkę, przedstawiciela EHF, który wystawił naszym sędziom bardzo wysokie oceny.
Po analizie zapisów wideo z tego turnieju, Komisja Techniczna EHF postanowiła, już
po pierwszym etapie kwalifikacji, nadać Markowi Baranowskiemu i Bogdanowi Lema-
nowiczowi tytuły sędziów międzynarodowych EHF.

Egzamin na stopień IHF Koledzy Marek i Bogdan zdali podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Europy kobiet do lat 19, które odbywały się w dniach 30.07-8.08.2004 r. w
Czechach. 

Mecze i imprezy międzynarodowe, sędziowane przez Marka Baranowskiego i Bog-
dana Lemanowicza:

• Eliminacje Mistrzostw Europy Juniorów (2002 r.),
• Eliminacje Mistrzostw Świata Kobiet (2002 r.),
• Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 19 (2004 r.),
• Młodzieżowe Mistrzostwa Świata (2005 r.),
• Kwalifikacje do Mistrzostw Europy Mężczyzn (2006 r.),
• Mistrzostwa Świata Mężczyzn do lat 21 (2007 r.),
• Igrzyska Arabskie w Egipcie (2007 r.),
• Europejskie Puchary (mężczyzn i kobiet) – 16 spotkań,
• Liga Mistrzów – 6 spotkań.

Edyta Bochniarz / Agnieszka Oleśków

W momencie powołania grupy TOP-2004 Edyta Bochniarz i Agnieszka Oleśków
sędziowały II ligę. W następnym sezonie awansowały na I ligę B, a w sezonie
2002/2003, jako pierwsza para kobieca w historii polskiej piłki ręcznej, dostąpiły
zaszczytu sędziowania ekstraklasy. 
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Od 2002 roku w/w Koleżanki należały do europejskiego programu „Young Rferees
Project”. W tym samym roku podczas Międzynarodowego Turnieju Drużyn Młodzie-
żowych, który odbył się w dniach 21-28.04.2002 r. w Salonikach, Edyta i Agnieszka
zostały wybrane jako jedna z 10 par, które otrzymały emblematy „EHF for future”.
Oznaczało to, że były po pierwszym etapie szkolenia, na drodze do otrzymania pełnych
uprawnień sędziów międzynarodowych. 

W dniach 20-23.11.2003 r. Edyta i Agnieszka, jako jedna z 6 powołanych par, brały
udział w II Kursie dla Kandydatów na Sędziów Międzynarodowych dla kobiet w Oslo.
Uzyskały tam nominację na sędziów międzynarodowych EHF.

Status sędziego IHF Koleżanki zdobyły na Międzynarodowym Turnieju w Cheb w
dniach 4-8.04.2006 roku.

Mecze i imprezy międzynarodowe, sędziowane przez Edytę Bochniarz i Agnieszkę
Oleśków:

• Międzynarodowy Turniej Drużyn Młodzieżowych (2002 r.),
• Turniej Praga-Cup (2003 r.),
• Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet (2005 r.),
• Międzynarodowy Turniej w Cheb (2006 r. ),
• Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kobiet (2006 r.),
• Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 19 (2007 r.),
• Europejskie Puchary – 12 spotkań.

Michał Małek / Arkadiusz Nowak

Michał Małek i Arkadiusz Nowak, podobnie jak dwie wcześniej wymienione pary,
należeli do grupy TOP-2004 od początku jej powstania. W sezonie 1999/2000 sędzio-
wali I ligę B, a w następnym I ligę A (późniejsza ekstraklasa).

Razem z Markiem Baranowskim i Bogdanem Lemanowiczem w 2001 roku zostali
zgłoszeni do Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej na listę B, jako kandydaci na sędziów
międzynarodowych EHF. 

Po obserwacji przez Pana Sandora Andorkę na turnieju w Gliwicach w 2002 roku,
Koledzy Michał i Arek zostali zakwalifikowani do drugiego etapu egzaminu na sędziów
międzynarodowych. Został on przeprowadzony w październiku 2005 roku w Polsce
przez lektora EHF Pana Ole Christensena z Danii i zakończył się przyznaniem naszej
parze statusu EHF.

Mecze i imprezy międzynarodowe, sędziowane przez Michała Małka i Arkadiusza
Nowaka:

• Kwalifikacje Młodzieżowych Mistrzostwa Świata Mężczyzn do lat 21 (2007 r.),
• Kwalifikacje Mistrzostw Europy Kobiet (2007 r.),
• Europejskie Puchary – 6 spotkań.
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Joanna Brehmer / Agnieszka Skowronek

Joanna Brehmer zdawała egzamin na sędziego związkowego w 2000 roku. Sędzio-
wała wówczas w parze z Kamilem Poloczkiem. Rok później do grona sędziów związko-
wych dołączyła Agnieszka Skowronek i od tego czasu w/w Koleżanki sędziują jako para.
W sezonie 2001/2002 sędziowały II ligę, 2002/2003 – I ligę, a 2003/2004 – ekstraklasę.

W lipcu 2005 roku Joanna i Agnieszka uczestniczyły w Mistrzostwach Węgier w
piłce ręcznej plażowej, w ramach których odbywał się 4 EHF kurs dla sędziów piłki
ręcznej plażowej, będący jednocześnie egzaminem na sędziów międzynarodowych.
Nasze „piaskówki” zdały go pomyślnie, uzyskując status sędziów EHF w piłce plażo-
wej. Dodatkowym wyróżnieniem była dla Nich nominacja na mecz finałowy kobiet. 

Imprezy międzynarodowe, sędziowane przez Joannę Brehmer i Agnieszkę Skowro-
nek:

• Mistrzostwa Węgier w piłce ręcznej plażowej (2005 r.),
• Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej (2006 r.),
• Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej (2007 r.).
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Bartosz Leszczyński / Marcin Piechota

Bartosz Leszczyński i Marcin Piechota to nasza „najmłodsza” para międzynarodo-
wa. Sędziują ze sobą od 2001 roku. W roku 2002 uzyskali status sędziów związkowych
i w sezonie 2002/2003 „weszli” na II ligę. Dwa lata później „awansowali” na I ligę, a od
sezonu 2005/2006 sędziują ekstraklasę.

W dniach 25-31.04.2008 r. Koledzy Bartek i Marcin uczestniczyli w Lagoa - Algarve
– Portugalia w kursie i zdali egzamin na sędziów międzynarodowych EHF. Tym samym
powiększyli i tak już liczną grupę polskich sędziów międzynarodowych. 

Powołanie grupy TOP-2004(2008) okazało się strzałem w dziesiątkę. Przyczyniło
się do podniesienia poziomu sędziowania i to zarówno na stopniu kandydackim, jak i
na wszystkich szczeblach rozgrywek krajowych, a tym samym wpłynęło pozytywnie na
całą polską piłkę ręczną oraz postrzeganie środowiska sędziowskiego. 

W tym roku kończy się „kadencja” drugiego etapu szkolenia, znanego pod nazwą
TOP-2008. Czy doczekamy się grupy TOP-2012? Miejmy nadzieję, że tak…
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6. Lista sędziów i delegatów 
uprawnionych do prowadzenia 
zawodów na szczeblu centralnym 
w sezonie 2008/2009

WYKAZ SĘDZIÓW EKSTRAKLASY NA SEZON 2008/2009
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WYKAZ SĘDZIÓW I LIGI NA SEZON 2008-2009
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WYKAZ SĘDZIOW II LIGI NA SEZON 2008-2009
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WYKAZ SĘDZIÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO 2008-2009



WYKAZ DELEGTÓW NA SEZON 2008-2009
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