30 LAT TURNIEJÓW PIŁKI SIATKOWEJ
o MEMORIAŁ im. JÓZEJA GONDELI w RAKSZAWIE
Statystyki „30 x Memoriał im. Józefa Gondeli ”
Od 1991 r. organizowane były corocznie w Rakszawie Turniej Memoriałowe mające na celu
popularyzację piłki siatkowej, udział młodzieży i społeczeństwa w dużej imprezie sportowej
oraz pamięć o zasługach Józefa Gondeli. W 2020 r. już 30 raz Hali Sportowej ZSTG
rozegrane zostały turnieje siatkarskie o memoriał im.Józefa Gondeli.
Statystyki zawodów głównych są następujące:
1. Podczas 30 lat w „Turniejach Głównych” grało 111 drużyn kobiecych i 138 drużyny
męskie, tj. 249 drużyn czyli ok. 2750 zawodniczek i zawodników (śr. -11 zawodników/drż.)
W ciągu 60 dni zawodów rozegranych zostało przez drużyny kobiet: 157 meczy, a przez
drużyny męskie: 246 meczy czyli razem 403 meczy.
2. Turnieje Memoriałowe w kategorii kobiet:
Do udziału zapraszano reprezentacje z 20 zaprzyjaźnionych szkół średnich , klubów czy
drużyn środowiskowych m.in.:
1. ZSW -Anilana -ITS Rakszawa (udział 30 razy) -5 x I miejsce
2. UKS Tęcza - LO Żołynia
(udział 21 razy) -4 x I miejsce
3. Zespół Szk. Ekonomicznych Mielec (16 razy) -6 x I miejsce
4. MKS -I LO Łańcut
(11) -8 x I miejsce
5. Zespół Szkół Spożywczych Jarosław ( 6 )
6. V LO Rzeszów
( 4 ) -3 x I miejsce
7. FENIKS Radymno
(2)
8. ZSO Nr 1 Mielec
( 2 ) -1 x I miejsce
9. ZKS Zelmer Rzeszów
(2)
10. ZS Leżajsk
(2)
11. MOS Rzeszów
(2)
12. KS Viktoria Sonina
(2)
13. KS Champion Bratkówka
(2)
14. ZS Ekonomicznych -ZS Nr 3 Łańcut
(2)
15. RZPW Rakszawa (byłe zawodniczki) ( 1 ) -1 x I miejsce
16. ZS Nr 1 Łańcut ( II LO )
( 1 ) -1 x I miejsce
17. SKS „Beskid” Iwonicz Zdrój
( 1 ) -1 x I miejsce
18. Kadra SP 8 / SP 9 z Mielca
(1)
19. Zespół Szkół Nr 11 z Warszawy
(1)
20. Zdravotna Skola Michalovce- Słowacja ( 1 ) -zagraniczna
Wniosek: Wg analizy statystycznej wynika, że w Memoriałach -kategoria kobiety udział
brały w zdecydowanej większości amatorskie drużyny szkolne i środowiskowe
zaprzyjaźnionych szkół o podobnym poziomie umiejętności do rakszawskich zespołów.
3. Turnieje Memoriałowe w kategorii męskiej:
Do udziału zapraszano zespoły z 30 zaprzyjaźnionych szkół średnich, strażackich, klubów
studenckich, nauczycielskich, środowiskowych oraz drużyny
klubowe wg decyzji
organizatorów w danym roku.
Były to m.in. następujące drużyny męskie:
1. ZSW-Anilana-ITS-TKF Rakszawa (udział 30 razy) -10 x I miejsce
2. Reprezentacja KW PSP Rzeszów (udział 20 razy) -1 x I miejsce
3. C.S. PSP Częstochowa
( 16 razy) -4 x I miejsce
4. S.A. PSP Kraków
( 12 razy)
-2 x I miejsce
5. AZS Uniwersytet Rzeszowski
(11 razy)
-5 x I miejsce
6. AKS Resovia V LO Rzeszów
(10) -4 x I miejsce

7. ZS Mechanizacji Rolnictwa Łańcut
( 5 ) -1 x I miejsce
8. „Dom-Bud” Żołynia
(5)
9. SPORTUR Gmina Łańcut
(2)
10. 21 Bryg. Strzelców Podhalańskich
(2)
11. ZNP Mielec
(2)
12. Włókniarz Rakszawa
(2)
13. KS CKFiS Bełżyce
(1)
14. SPS Pruchnik
(1)
15. Rejonowa Straż Pożarna Łańcut
( 1 ) -1 x I miejsce
16. Reprezentacja PSP Katowice
(1)
17. SMS PZPS Rzeszów
( 1 ) -1 x I miejsce
18. Tech. Mechaniczne ŁFŚ Łańcut
( 1 ) -1 x I miejsce
19. ZNP Rakszawa
(1)
20. ZNP Żołynia
(1)
21. ZS Leżajsk
(1)
22. PWSZ Karpaty Krosno
(1)
23. KS „Błękitni” Ropczyce
(1)
24. Politechnika Rzeszów
(1)
25. ZS Rolniczych Ropczyce
(1)
26. ZS Wodno-Melioracyjnych Trzciana ( 1 )
27. LO Żołynia
(1)
28. IV LO Rzeszów
(1)
29. Drużyna „Foto-Hurt” Rzeszów
(1)
30. Drużyna „SNINA” Słowacja
( 1 ) -zagraniczna
Wniosek: Wg analizy chronologicznej startów wynika, że w pierwszych kilku memoriałach
uczestniczyły głównie drużyny szkolne szkół średnich województwa rzeszowskiego, kolejna
dekada memoriałowa to dominacja zespołów strażackich i nauczycielskich, a w ostatnich
kilkunastu turniejach rywalizowały drużyny klubowe z poziomu III ligi państwowej.
Należy stwierdzić, że poziom sportowy, organizacyjny i prestiż kolejnych Memoriałów
stopniowo wzrastał.
4. Turnieje Memoriałowe dla Gimnazjów:
W latach 2000 - 2019 r. organizowane były też dla szkół gimnazjalnych (1 dzień w zasadzie
dla 6 szkół czyli 3 zespołów dziewcząt i 3 zespołów chłopców). W czasie 20 lat tej edycji
zawodów udział wzięło 57 drużyny dziewcząt i 60 drużyn chłopców. Rozegrano 177 meczy, z
udziałem ok. 1.400 uczniów - gimnazjalistów. Do udziału zapraszano m.in. Gimnazjum w
Rakszawie, Żołyni, Albigowej, Białobrzegach, ….. Dubiecku, Leżajsku, Łańcucie, Rzeszowie
i z Brzozówki k. Nowogródka na Białorusi.
( Wyniki i udział szkół w Memoriałach -kategoria Gimnazjada - Załącznik Nr 1)
5. Turnieje Memoriałowe dla szkół podstawowych:
Od 2009 roku również szkoły podstawowe głównie z terenu Gminy Rakszawa ( 10 drużyn)
biorą udział w tych siatkarskich zmaganiach. Z zasady są eliminacjami do zawodów
powiatowych wg rozgrywek Kalendarza Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie.
6. Oprawa artystyczna memoriałów:
W większości Memoriałów organizatorzy zadbali także o wrażenia artystyczne w czasie
otwarcia, przebiegu i zakończenia turnieju. Na parkiecie Hali Sportowej w Rakszawie
zawodnicy i licznie zgromadzona publiczność mogła oklaskiwać występy i podziwiać m.in.
Zespół Tańca Estradowego „EKROL” z Łańcuta, Zespół Tańca „ISKIERKA” z Łańcuta,
Zespół „GRACJA” z Łańcuta, oraz najlepszy na Podkarpaciu i w Polsce Zespół
Cheearladerek „FLIMERO” z Tyczyna, także Zespół Taneczny „PYZA” z Albigowej i

amatorską grupę cheearleaderek z Gimnazjum w Albigowej, „Maraton Boogie” z
Giedlarowej, Zespoły Taneczne GOKiC z Rakszawy: Flesz, Mały Flesz, Tokio, „Crazy
Girls”, „Replay” , Promyczek i Centrum Tańca Towarzyskiego.
7. Honorowi goście na memoriałach:
Na każdym turnieju memoriałowym obecni byli zaproszeni goście honorowi, którzy swoją
obecnością uświetniali te zawody. Na liście znajduje się ok. 110 osób, w Rakszawie na
Memoriałach byli m.in. olimpijczycy, mistrzowie Polski, słynni trenerzy, politycy,
komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół pożarniczych z Krakowa i Częstochowy,
władze PZPS z Rzeszowa, goście zagraniczni ze Lwowa, Michalowiec i Białorusi, władze
samorządowe z Rzeszowa, ze starostwa powiatowego w Łańcucie, władze Gminy Rakszawa,
prezesi SZS w Rzeszowie, sędziowie i menadżerowie siatkówki, metodycy sportu z
Rzeszowa, Mielca, organizatorzy sportu szkolnego z powiatu mieleckiego, leżajskiego i
łańcuckiego, radni powiatowi i gminni, komendanci powiatowi PSP, dyrektorzy szkół
średnich, gimnazjalnych i podstawowych, prezesi klubów sportowych, księża i nauczyciele.
(Lista honorowych gości 30 Memoriałów im. Józefa Gondeli - Załącznika 1)
8. Sponsorzy turniejów memoriałowych:
Tradycją wszystkich memoriałów było uroczyste otwarcie, zakończenie i oczywiście na miarę
możliwości „bogate” puchary, medale, dyplomy czy upominki. Duże wydatki były związane
są też z wyżywieniem, transportem czy techniczną organizacją zawodów. Wyróżnienia
otrzymywali także najlepsi zawodnicy turnieju i opiekunowie oraz zespoły artystyczne.
Dzięki sponsorom od 30 lat organizowane są te zawody, niezależnie od układów
politycznych, kryzysów gospodarczych czy anomalii pogodowych. Lista sponsorów zawiera
ok. 100 pozycji, niektóre firmy już nie istnieją, ale pamięć o nich nadal trwa.
(Lista sponsorów i darczyńców 30 Memoriałów im. Józefa Gondeli - Załącznik 2)
9. Zakończenie i podsumowanie:
-Przekazujemy podziękowania wszystkim osobom siatkówkę, instytucjom, firmom, władzom
samorządowym różnych szczebli za 30 lat istnienia memoriałów. Nie było na Podkarpaciu tak
wieloletniej i tak dużej imprezy środowiskowej. Dziękujemy szczególnie byłym Dyrektorom:
Andrzejowi Bardjanowi, Jackowi Królowi, Iwonie Barnat oraz pracownikom ZSW i ZSTG w
Rakszawie. Dziękujemy Prezesom Anilany i TKF: Januszowi Figiela, Pawłowi Przybyło,
Eugeniuszowi Boho, Piotrowi Sroczyk oraz Wójtom Rakszaw: Janowi Wilczkowi, Marii
Kula i Jackowi Szubartowi za zaangażowanie w rozwój Memoriałów.
a) Podziękowania indywidualne:
-Dla p. Jana Jabłońskiego za pomysł i wieloletnią organizację oraz prowadzenie
Memoriałów, gromadzenie dokumentacji, pamiątek, fotografii czy nagrań filmowych !!
-Dla p. Tadeusza Sitka za przygotowanie i prowadzenie drużyn kobiecych, męskich i
gimnazjalnych w 29 edycjach memoriałowych !! ( rekord trenerski -ponad 35 drużyn !!)
-Dla p. Grażyny Kulka i p. Bożeny Wilczek za wieloletnią grę w zawodach siatkarskich
m.in. w I i XXX Memoriale. (wspaniały przykład dla młodzieży)
b) Dziękujemy zawodniczkom i zawodnikom różnych kategorii wiekowych i szczebli
rozgrywek za postawę sportową, kulturę i wspaniałą rywalizację oraz za niezapomniane
widowiska siatkarskie!
c) Podziękowania dla osób, które dokumentowały zawody: fotografom, kamerzystom,
redaktorom, prasie i telewizji. Na płytkach DVD są filmy z wszystkich XXX Memoriałów,
można je będzie zamówić u Jana Jabłońskiego. Sprawozdania z memoriałów można
wyszukać w archiwum „Aktualności Rakszawskich”, następnie w „Biuletynie” UG w
Rakszawie, a od 2013 r. także na stronie www.tkfrakszawa.pl
Oprac. Krn. „AiW”

Zdjęcia: Archiwum Jana Jabłońskiego

