
Poznań, 24 marca 2018  

Koleżanki, Koledzy, Organizacje Polskiego Związku Bocci  

Piszę do Was ten list, bo od ubiegłego roku właśnie w taki bezpośredni sposób informuję Was 

o planach, problemach bądź sukcesach „Polskiej Bocci”.  

Przez pierwsze trzy miesiące nowego roku nie zanosiło się na to aby 2018 rok był dla 

Polskiego Związku Bocci lepszy niż ubiegły. Wydawało się, że będziemy musieli kolejny raz 

odwoływać zawody bądź organizować je z absurdalnie niskimi budżetami, zmuszając Was do 

wyrzeczeń aby się w ogóle odbyły. Nie czekaliśmy jednak z założonymi rękami. Mimo 

odrzuconych aplikacji z niezrozumiałych dla nas powodów wykonaliśmy wielką pracę aby 

przekonać osoby decydujące o naszych finansach, że „Polska Boccia” jest nie tylko ważną 

organizacją sportową ale także ważnym ruchem społecznym. Staraliśmy się przekonać je o 

naszym prawie do kontynuacji wieloletniej misji jaką jest zapewnienie równego dostępu do 

aktywności sportowej Zawodników Wymagających Wysokiego Wsparcia.  

Udało się! Mogę więc poinformować Was, że dla „Polskiej Bocci” rok 2018 będzie lepszy!   

Złożyliśmy wniosek do Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki 

o dofinansowanie realizacji zadania z udziałem środków finansowych FRKF na 

”Przygotowania do igrzysk paraolimpijskich w Bocci”. Mówiąc inaczej są to zadania 

szkoleniowe i startowe wyłącznie dla kadry narodowej ukierunkowane na zdobycie 

kwalifikacji do Igrzysk Paraolimpijskich. Udało się nam uzyskać kwotę, która wystarczy 

tylko na starty reprezentantów w zawodach rankingowych, opłatę składki członkowskiej 

BISFed, natomiast nie wystarczy np. na sprzęt sportowy, opiekę fizjoterapeutyczną, 

medyczną itp. Załączamy skład zawodników powołanych do kadry oraz planowane starty w 

zawodach rankingowych w 2018 roku. Po rewelacyjnym wystąpieniu Damiana Iskrzyckiego 

na Mistrzostwach Europy możemy oczekiwać awansów w rankingu BISFed nie tylko jego. 

Cel główny jest jasno określony – Igrzyska TOKIO’2020.  

Kadra jest nieliczna dlatego z myślą o wszystkich zawodnikach złożyliśmy do Departamentu 

Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w programie 

„Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r”. Otrzymaliśmy 

dofinansowanie organizacji Finału Mistrzostw Polski zaplanowanego w listopadzie w 

Zamościu. Poza tym będziemy mogli zorganizować jesienią obóz sportowy dla ponad 40 

zawodników. Będzie to forma nagrody dla najbardziej aktywnych klubów i ich zawodników.  

  

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje także treningi w kilku klubach co wraz z 

kolejnym dofinansowaniem uzyskanym przez Związek w PFRON w zadaniu „ Zwiększenie 

samodzielności osób niepełnosprawnych” projektu „Treningi sportowe realizowane w sposób 

ciągły lub cykliczny” zwiększy do czternastu liczbę dofinansowanych jednostek PZBocci.  

To nie koniec pozyskanego przez Związek wsparcia. W zadaniu PFRON „Wzrost aktywności 

osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” projektu „Spotkania i imprezy 

integracyjne o charakterze zamkniętym” wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się 

turnieje Polskiej Ligii Bocci oraz nowo wprowadzony do naszego kalendarza Puchar Polski 

Open pomyślany jako ogólnopolski finał zawodów Integracyjnych.  



Mamy w naszym kalendarzu organizowane już po raz drugi europejskie zawody „BISFed 

Regional Open Poznań”. Odbędą się od 5 do 12 września 2018 w Poznaniu pod egidą 

Światowej Federacji Sportowej Bocci (BISFed). Zawody mają wysoką rangę sportową z racji 

możliwości zdobywania na nich kwalifikacji na igrzyska paraolimpijskie TOKIO’2020. W 

Poznaniu wystartuje ponad 80 zawodników z kilkunastu krajów, w tym reprezentacja Polski. 

Towarzyszyć im będzie ok. 170 osób: szkoleniowców, obsługi i wolontariuszy. Ten turniej 

nie obciąży budżetu Związku.   

Do kalendarza Związku wpisujemy także ogólnopolskie zawody Bocci organizowane w maju 

przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Zielonej Górze z inicjatywy Prezes 

Danuty Tarnawskiej, bez angażowania naszych środków finansowych. W ten sposób Polska 

Liga Bocci będzie miała aż 4 edycje oraz finał. 

Nie zabraknie zawodów pozarankingowych inicjowanych oddolnie przez nasze Kluby lub 

zawodników. Czekamy m.in. na bardzo ciekawą, już o zasięgu międzynarodowym drugą 

edycję Świętokrzyskiego Maratonu Bocci Andrzeja Janowskiego ( 1-3 czerwca ) i oczywiście 

pełen rozmachu kolejny Prometeus Cup w Konopiskach - dzieło Waldemara Trószyńskiego i 

Jego Stowarzyszenia.   

Zmieni się także struktura naszego ruchu sportowego. Od 1 lutego zgodnie z ubiegłorocznymi 

uchwałami walnego zgromadzenia zaprzestała działalność Polska Federacja Bocci 

Niepełnosprawnych. Mamy zatem wyłącznie Polski Związek Bocci – związek sportowy, taki sam jak 

każdy inny w Polsce. Nie zapomnijcie zgłosić do niego akces, bo to m.in. warunek startu w Lidze. 

Kończy się już czas na odnawianie licencji lub wystawianie nowych, co już notujemy. Możecie liczyć 

na sprawne działanie Komisji Klasyfikacji Medycznej. Wreszcie podejmujemy się uporządkowania 

kwestii kategoryzacji sędziów.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Ramowy kalendarz zawodów ogólnokrajowych PZBocci 2018  

Termin  Miejsce  Ranga  

11-14 maja  Konopiska  
Polska Liga Bocci 

Eliminacje do MP  

25-27 maja  Zielona Góra/  
Polska Liga Bocci 

Eliminacje do MP  

wrzesień  Do ustalenia  
Polska Liga Bocci 

Eliminacje do MP  

5-12 września  Poznań  
BISFed Regional 

Open  

do ustalenia  do ustalenia  Puchar Polski OPEN  
19-22 

października  
Wągrowiec  Polska Liga Bocci 

Eliminacje do MP  

16-19 listopada  Zamość  
Finał Mistrzostw 

Polski  

cały rok  
Kielce, Konopiska, Zielona 

Góra, Zamość, Radom i wiele 

innych  

Zawody 

pozarankingowe  



Tyle na razie, w wielkim skrócie. Będziemy teraz intensywnie kontaktować z Wami aby wypełnić 

kalendarz konkretnymi działaniami.   

Łączy nas idea, zaangażowanie, entuzjazm, praca - w większości społeczna. Życzę Wam aby 

połączyła nas także satysfakcja z dobrze przepracowanego kolejnego roku i radość z sukcesów 

sportowych oraz tych, które niesie wypełnianie misji „Polskiej Bocci”.  

Ze sportowym pozdrowieniem,  

Romuald Schmidt  
Prezes  
 


