
Dlaczego na World Senior Badminton Cham-
pionships Katowice 2019 wybraliście akurat Ka-
towice?
Chcieliśmy zrobić coś wy-
jątkowego, czego w naszym 
kraju jeszcze nie było, a jak 
robić rzeczy wyjątkowe, to tyl-
ko w wyjątkowym mieście. To 
idealne miejsce na organizację 
największych imprez sporto-
wych na światowym pozio-
mie. Takim będzie World 
Senior Badminton Champion-
ships Katowice 2019. 

Mistrzostwa Świata Seniorów 
w Katowicach będzie towarzyszyć wiele imprez 
towarzyszących…
Chcemy, by ten turniej był impulsem do rozwo-

ju dyscypliny w kraju. Planujemy wiele akcji 
społecznych dedykowanych wszystkim grupom 

wiekowym. Bo i takie jest za-
łożenie turnieju seniorskiego 
– badminton ma łączyć po-
nad pokoleniami. Dlatego też 
wśród ambasadorów turnieju 
znaleźli się 76-letni Paweł Gasz 
z Nikiszowca i 13-letnia Joan-
na Podedworny. Oboje grają 
i kochają badmintona.

Łącznie przeprowadzimy 
22 akcje sportowe w szko-
łach podstawowych, w tym 
m.in. merytoryczne warsz-
taty z dietetyki, przygoto-

wania motorycznego i psychologii dedyko-
wane osobom 50+. W tym roku wyruszymy 
też z międzynarodowym programem Shuttle 

Time adresowanym do nauczycieli wychowa-
nia fi zycznego. Chcemy, żeby badminton na 
stałe zawitał do szkół.

Jednak najważniejszym wydarzeniem to-
warzyszącym będzie rozgrywany pierwszy 
raz w historii Światowy Festiwal Seniorów 
w badmintonie. Liczymy, że wydarzenie to 
przyciągnie około 1500 osób z całego świa-
ta i będzie doskonałym uzupełnieniem Mi-
strzostw Świata.

Czym są tak naprawdę MŚ seniorów? Kto 
weźmie w nich udział?
W turnieju wezmą udział zawodnicy w wieku 
+35 podzieleni na 8 kategorii wiekowych (co 5 
lat do +75). Liczymy na udział 1500 zawodni-
ków z około 50 krajów, wystąpią byli medaliści 
mistrzostw świata, olimpijczycy i cała repre-
zentacja Polski Seniorów z Gaszem na czele.

Co taka impreza jak World Senior Badminton 
Championships Katowice 2019 oznacza dla 
miasta?
Katowice to doskonałe 
miejsce do organizacji 
Mistrzostw Świata Senio-
rów w badmintonie w 2019 
roku. Mamy ogromne 
doświadczenie w organiza-
cji wydarzeń o globalnym 
zasięgu i potencjał, jaki daje 
Spodek wraz z sąsiadują-
cymi obiektami w Strefi e 
Kultury – Międzynarodo-
wym Centrum Kongreso-
wym, siedzibą NOSPR oraz 
Muzeum Śląskim. Fede-
racje sportowe cenią sobie lokalizację hali, jak 
i pozostałego zaplecza sportowego, a także bazę 
hotelową i gastronomiczną, którą dysponujemy. 
Rok 2019 będzie dla Katowic wyjątkowy – bo 
będziemy gospodarzem Światowej Konferencji 
Antydopingowej. 

Wierzę, że Mistrzostwa Świata Seniorów 
w badmintonie mogą naszą ofertę sporto-

wą doskonale uzupełnić, 
a mieszkańcy naszego mia-
sta, jak i całego regionu, 
zagwarantują wyjątkowy 
doping – tak, by spędzony 
czas w sercu ponad 2 milio-
nowej metropolii był nieza-
pomniany.

Czy pan gra w badmintona?
Chyba jak każdemu zdarza 
mi się grać rekreacyjnie z ro-
dziną lub znajomymi, szcze-
gólnie podczas wakacyjnych 
wyjazdów. Wziąłem w tym 

roku także udział w charytatywnym turnieju 
badmintona, gdzie wspólnie z katowiczanami 
graliśmy dla Aleppo. To pokazuje, że badminton 
może być dla każdego.

Dziękuję za rozmowę

Joanna Podedworny, lat 13 Robert Mateusiak, lat 42 Paweł Gasz, lat 76
Ma zaledwie 13 lat i jest wielką nadzieją 
polskiego badmintona. Regularnie startuje 
w międzynarodowych turniejach, gdzie 
rywalizuje z zawodniczkami starszymi 
od siebie. Zdobyła mistrzowski tytuł 
na Międzynarodowych Mistrzostwach 
Austrii w kat U17. Od września tego 
roku reprezentowała Polskę na ME 
Juniorów U19 w Talinie i Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Kanadzie, po drodze 
zdobywając jeszcze wicemistrzostwo 
Słowacji do lat 19. Trenuje w śląskim UKS 
Unia Bieruń.

76-letni katowiczanin z Nikiszowca jest 
czynnym badmintonistą, instruktorem 
i utytułowanym zawodnikiem! To 
złoty medalista Mistrzostw Europy 
Seniorów, aktualny brązowy medalista 
Mistrzostw Świata Seniorów i wielo-
krotny medalista Mistrzostw Polski. 
Jest dowodem na to, że w badmintonie 
nie ma barier.

Najbardziej znany i utytułowany 
polski badmintonista. Olimpijczyk 
z Sydney, Aten, Pekinu, Londynu 
i Rio de Janeiro, siedmiokrotny me-
dalista mistrzostw Europy w grze 
podwójnej i mikście, w tym złoty 
medalista w mikście w 2012 roku 
(w parze z Nadieżdą Ziębą). Wie-
lokrotnie notowany w pierwszej 
dziesiątce światowego rankingu.

Jakie są związki z badmintonem Mariusza Ka-
łamagi?
Prawie 100 uderzeń z rzędu z moją córką 
(śmiech).

A tak naprawdę to badmintonem zaraził mnie 
mój straszy brat Wojtek, który tworzy deblowy 
duet z Pawłem Gaszem na turniejach. Ja również 
staram się regularnie grywać, mam nawet za 
sobą jeden amatorski turniej w Radzionkowie, 
gdzie działa chyba najprężniejsza amatorska 
liga badmintona w kraju LABA. Z przyjaciółmi 
i córką staramy się co najmniej raz w tygodniu 
pograć przez godzinkę.

Czy badminton to zabawny sport? Ma coś 
wspólnego z kabaretem?
Może nie zabawny, ale daje wiele radości i w tym 
sensie jest podobny do kabaretu. Uważam, że to 
niesamowita dyscyplina dla każdego, niezależ-
nie od wieku, płci, dla małego i dużego. Na ogół 
kojarzy nam się z piknikowym odbijaniem lotki 

na ilość uderzeń, tymczasem badminton spor-
towy wymaga kondycji, precyzji i umiejętności.

Uwielbiam sporty rakietowe, gram też w teni-
sa, tenisa stołowego, próbowałem sił w squasha, 
a ostatnio nawet w mało popularną grę, jaką jest 
padel. Jednak to badmintona pokochałem naj-
mocniej.

Czy Mariusz Kałamaga zagra w trakcie mi-
strzostw świata, na przykład w turnieju towa-
rzyszącym?
Bardzo chcę, choć pewnie lekko się ośmieszę. 
No, ale w końcu jestem komikiem i nie mam 
z tym problemu (śmiech). A zagrać na najwięk-
szej imprezie badmintonowej na świecie? No… 
Prestiż!

Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze, że 
jako lokalny patriota, Ślązak i fan sportu cie-
szę się, że mogę być ambasadorem Mistrzostw 
Świata.

Dziękuję za rozmowę.

 Badminton to sport może nie zabawny, ale daje wie-
le radości i w tym sensie jest podobny do kabaretu. 

WORLD SENIOR BADMINTON 
CHAMPIONSHIPS KATOWICE 2019 
W LICZBACH

4-11 sierpnia (8 DNI)
29 KORTÓW (SPODEK, HALA PRZY SPODKU I LODOWISKO)

1500 ZAWODNIKÓW Z KILKUDZIESIĘCIU KRAJÓW

1800 MECZÓW

12600 LOTEK

100 UDERZEŃ
Z CÓRKĄ

AMBASADORZY

Joanna Podedworny, lat 13 

polskiego badmintona. Regularnie startuje 

Słowacji do lat 19. Trenuje w śląskim UKS 

IMPREZA
NA ŚWIATOWYM

POZIOMIE
– Chcemy, aby ten turniej był impulsem do 
rozwoju badmintona w Polsce – mówi Wojciech 
Palikij, dyrektor WSBC w Katowicach.

LET’S PLAY
G A Z E TA  B A D M I N T O N O WA

– Katowice to doskonałe miejsce do organizacji Mistrzostw Świata Seniorów 
w badmintonie w 2019 roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

KATOWICE 
- MIEJSCE DLA WYDARZEŃ 
O GLOBALNYM ZASIĘGU

Mistrzostwa Świata 
Seniorów w badmin-
tonie mogą naszą 
ofertę sportową 
doskonale uzupełnić, 
a mieszkańcy nasze-
go miasta, jak i ca-
łego regionu zagwa-
rantują wyjątkowy 
doping

Chcemy, by ten tur-
niej był impulsem do 
rozwoju dyscypliny 
w kraju. Planujemy 
wiele akcji społecz-
nych dedykowanych 
wszystkim grupom 
wiekowym. 


