
Witam! 
 
Tegoroczne Medigames zorganizowano w mocno nietypowym terminie, co prawdopodobnie 
było przyczyną niskiej frekwencji zawodników zarówno z Polski, jak też z pozostałych 
krajów. 
Trochę szkoda organizatorów, bo sam pomysł umieszczenia Igrzysk w kampusie 
uniwersyteckim na wzór wioski olimpijskiej ocenić należy bardzo wysoko tak ze względu na 
atmosferę jak też na bliskość aren sportowych, co ułatwiało dopingowanie kolegów 
startujących w innych dyscyplinach. 
Pogoda sprzyjała startom, nawet deszcz w ostatnim dniu zawodów tego nie zmienił 
(szczególnie dla zaprawionych w znoszeniu kaprysów aury w czasie Igrzysk Lekarskich  
w zakopanym). 
 
Limerick to 70-cio tysięczne miasto z licznymi zabytkami (zamek króla Jana na zdjęciu), 
największym w Irlandii Uniwersytetem i 10-co tysięczną Polonią. Rodaków można było 
spotkać na każdym kroku i w każdym miejscu, nie tylko pracujących, ale także 
odpoczywających i uczących się. 
Ale wracając do sportu - największą grupę reprezentującą Polskę stanowili lekkoatleci 
(piłkarzy liczę za jedną osobę), wystartowała także dwójka pływaków,  tenisista stołowy  
i siatkarze. 
W gronie lekkoatletów ukuł się dowcip, że tak jak wieku Wikingów ginęło na morzu płynąc 
do Brytanii, tak wielu z naszych kolegów "zaginęło w akcji" przed przybyciem do Limerick 
(foto "wikingowie") a pozostali muszą ich zastąpić. 
Tym niemniej po przybyciu zdobycze medalowe dały całkiem dużą ilość szlachetnych 
kruszców i w ogłoszonej po raz pierwszy klasyfikacji medalowej Polska ekipa zajęła  
6 miejsce! 
 
Medaliści: 
 
Lekkoatletyka 

 Sebastian Spaleniak (kat. A tegoroczny debiutant) - 4 złote medale (rzut oszczepem, 
dyskiem, młotem oraz pchnięcie kulą) 

 Konrad Bońda (kat.C) - 3 złote (rzut oszczepem, młotem oraz pchnięcie kulą)  
1 brązowy (rzut dyskiem). 

 Zenon Krukowski (kat.F) - 2 złote (rzut oszczepem, młotem) 1 srebrny (rzut dyskiem). 
 Robert Gajda (kat.C) - 1złoty (bieg na 1500 m). 
 Anna Michałowska (kat.A) 2 srebrne (biegi na 400m i 800m), 2 brązowe (biegi na 

200m i 1500 m). 
 Elżbieta Lorkowska (kat.D) - 1 brąz (rzut młotem). 

 
Pływanie 

 Robert Lorkowski (kat.D) - 4 złote (400i 1500 m stylem dowolnym, 200 m. stylem 
zmiennym, 50 m stylem grzbietowym), 2 srebrne (100 m st. dowolnym, 50m st. 
motylkowym) 

 Danuta Gojlik (kat. C, tegoroczna debiutantka) - 1 złoty (100 m. stylem klasycznym), 
1 srebrny (200m. stylem zmiennym), 1 brązowy (800m. stylem dowolnym) oraz 1 
srebrny za pływanie na wodach otwartych - na 3 km. 

 
Tenis stołowy 

 Andrzej Bernatowicz - srebrny medal w deblu 



Piłka nożna 6 osobowa 
 Medyk Zabrze - Złoty medal! 

 
Siatkówka plażowa (na trawie) 

 Białystok - 3 miejsce. 
 
Siatkówka 

 Polscy gracze byli zawodnikami zespołów które zdobyły pierwsze i trzecie miejsce. 
 
Celowo nie podaję przynależności do Izb Lekarskich, gdyż uważam, że w Medigames 
wszyscy reprezentujemy Polskę, czyli Naczelną Izbę Lekarską. A chciałbym także wierzyć, 
że członkowie jej Komisji ds. Sportu znają większość medalistów. 
 
Następne Medigames odbędą się w Mariborze (Słowenia), ponownie termin nietypowy 28 
maja - 4 czerwca, po drodze nie ma morza - miejmy nadzieję na lepszą frekwencję!! 
 
Pozdrawiam 
Konrad Bońda 
 

















 


