WRĘCZENIE ODZNACZEŃ – „ za zasługi dla sportu”
dla Nauczycieli z Limanowej
Podczas otwarcia nowej hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Limanowej 29.01.2018 r , odbyła się również uroczystość wręczenia Odznak „ Za zasługi dla sportu”
przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańkę dla dwóch nauczycieli limanowskich
szkół średnich: Ryszarda Ewerta i Leszka Mordarskiego na wniosek Małopolskiego Szkolnego Związku
Sportowego i Powiatowego SZS w Limanowej.
Brązowe odznaki wręczyli – V-ce Mininister Finansów Wiesław Janczyk i Senator RP Jan Hamerski.
Panowie Ryszard Ewert i Leszek Mordarski zainicjowali przed 25 laty imprezę sportową – Turniej
Szachowy dla Młodzieży Szkół Średnich Powiatu Limanowskiego. Turniej ten po dzień dzisiejszy cieszy się
dużą popularnością wśród adeptów „królewskiej gry”. Organizując te zawody i rozpowszechniając grę
w szachy, nagrodzeni Panowie przyczynili się również do rozwoju logicznego i analitycznego myślenia oraz
wpoili młodzieży cierpliwość w dochodzeniu do celu. Na przestrzeni tych 25 lat niejednokrotnie od
podstaw uczyli młodzież gry w szachy. Zaowocowało to licznymi sukcesami kształconej młodzieży na
arenie powiatowej, wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej, co wyrażało się w osiągniętych przez tę
młodzież sukcesach. Trzykrotnie w latach 2006, 2008 i 2010 zorganizowali w Limanowej Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Szkół Budowlanych w Szachach. Kilkanaście razy przeprowadzili Turnieje Szachowe dla
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Widząc ich ogromną pracę i zaangażowanie Polski Związek Szachowy wyposażył szkolny klub sportowy
„Grom” w 10 profesjonalnych kompletów szachowych z zegarami oraz wiszącą magnetyczną tablicę
szachową o wymiarach 1m/1m, co pozwoliło na znaczne podniesienie poziomu gry i zwiększenie liczby
uczestników. Doceniając ich wkład w rozpowszechnianie „ królewskiej gry” wśród dzieci i młodzieży
PZ Szach przyznał im brązowe, srebrne i złote odznaki.
Te 25 lat systematycznej, ciężkiej pracy Panów Ryszarda Ewerta i Leszka Mordarskiego nauczyło wielu
młodych ludzi logicznego myślenia, kultury osobistej oraz zasad fair play.
Mając na uwadze w/w uzasadnienie Małopolski SZS w Krakowie za prośbę działaczy PSZS Limanowa
wystąpił z wnioskiem do Ministra Sportu o przyznanie stosownych wyróżnień.
GRATULUJEMY !
W imieniu młodzieży i współpracowników z SZS – Feliks Piwowar Wiceprezes MSZS Kraków

