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Osiągnięcia sportowe

Nasi  pracownicy  odnoszą  sukcesy  nie  tylko  na  płaszczyźnie  zawodowej.  Prężnie  działająca  sekcja
tenisa  ziemnego  regularnie  zdobywa  nagrody  i  wyróżnienia.  Największe  sukcesy  na  kortach
Mistrzostw Polski Geodetów osiągali w latach 1994 - 1999 obecni emeryci GEOPOZu:

Andrzej Kaźmierczak – trzy razy zdobył Mistrzostwo Polski Geodetów w kategorii wiekowej
powyżej 50 lat (Sieradz: 1994, 1995 oraz, Gdańsk: 1997); w 1996 roku w Wałbrzychu zajął II
miejsce, w 1999 roku w Olsztynie – III, a w 1998 roku w Poznaniu i w 2000 roku w Szczecinie -
IV;

Mieczysław Gruszecki – zdobył Mistrzostwo Polski Geodetów w kategorii wiekowej powyżej 50
lat w 1996 r. w Wałbrzychu i aż pięciokrotnie II miejsce (Sieradz: 1994, 1995, Gdańsk: 1997,
Poznań 1998, Olsztyn: 1999).

Pan  Andrzej  i  Pan  Mieczysław  także  wspólnie  odnosili  sukcesy:  dwukrotnie  zajęli  II  miejsce  i
trzykrotnie  III  miejsce  w  grze  podwójnej.  Wówczas  ZGiKM  GEOPOZ  nie  opuszczał  podium  w
klasyfikacji  drużynowej.  W skład  drużyny  w różnych  latach  i  konfiguracjach  wchodzili  także  Marek
Baranowski, Zdzisław Krawczyk, Jan Macyszyn, Robert Napierała i nieodżałowany Leszek Mendelski,
który zmarł w 2004 roku. Mamy dużą satysfakcję z tego, że nasi zawodnicy zawsze grają uczciwie.
Trzykrotnie pracownicy GEOPOZu zdobyli nagrodę Fair Play: w 1996 r. Andrzej Kaźmierczak, w 2008
roku  Jan  Macyszyn,  a  w  2009  roku  Robert  Napierała.  W  ostatnich  latach  najlepszy  wynik  nasi
pracownicy  osiągnęli  w  2007  roku  na  Mistrzostwach  Polski  Geodetów  w  Sieradzu,  gdzie  Jan
Macyszyn  zajął  III  miejsce  w  kategorii  do  50  lat  i  dodatkowo  zdobył  puchar  Gloria  Victis,  Robert
Napierała wygrał turniej pocieszenia, a drużynowo ZGiKM GEOPOZ zdobył III miejsce. W 2006, 2008
i  2009  roku  Jan  Macyszyn  zajmował  IV  miejsce  na  zawodach  w  Sieradzu.  Jan  Macyszyn  jest  także
rekordzistą,  jeśli  chodzi  o  liczbę  zwycięstw  w  rozgrywanych  w  ramach  Mistrzostw  turniejach
pocieszenia  -  zwyciężył  aż  4  razy  (1999,  2000,  2002  i  2003  rok).  Były  także  sukcesy  w  tenisie
żeńskim:  Mistrzostwo  Polski  w  grze  pojedynczej  kobiet  w  2005  roku  dla  Mirosławy  Szymczak,  III
miejsce  w  2000  roku  na  zawodach  w  Szczecinie  w  grze  podwójnej  dla  Marii  Jegier  i  Mirosławy
Szymczak,  I  miejsce  w  grze  mieszanej  w  2004  roku  w  Warszawie  dla  Mirosławy  Szymczak  i
Mieczysława Gruszeckiego. Zapoznaj się z galerią zdjęć z kortu (.pps 17,8 MB).

Również  w  2011  roku  nasi  pracownicy  podjęli  walkę  o  puchar  Głównego  Geodety  Kraju  w  XXVIII
Mistrzostwach Polski Geodetów w Tenisie.

Z kolei 2012 rok przyniósł kolejny sukces - p. Jan Macyszyn zdobył tytuł wicemistrza XXIX Mistrzostw
Polski Geodetów w tenisie ziemnym o puchar Głównego Geodety Kraju.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją oraz galerią zdjęć.
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