TOMASZ WOŹNY – PARAOLIMPIJCZYK

Rodowity elblążanin (9 kwietnia 1972), reprezentował barwy klubów: MKS Truso Elbląg, KS
Jurand Malbork, KS Żuławy Nowy Dwór Gdański, KS Orzeł Elbląg, KS Stal Stocznia
Szczecin, KS Start Łódź, KS Start Warszawa.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Prawa.
Sportową przygodę rozpoczął w elbląskiej Szkole Podstawowej nr 21, gdzie dzieci siatkówką
skutecznie zarażał Stefan Waśko. Połknął tego bakcyla także Tomek, którego umiejętności
doskonalił w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego trener MKS
Truso Stanisław Gudziński. Praktyczne egzaminy umiejętności młodzieńca były sprawdzane
w rozgrywkach na szczeblu województwa, regionu, w których z powodzeniem barwy Truso i
innych ościennych klubów reprezentował Woźny.
Ta sportowa przygoda rozwijała się do roku 1992, a konkretnie do zdarzenia, które
przekreśliło wszystkie życiowe plany. Na trasie Malbork – Elbląg doszło do wypadku. Jadący
Fiatem 125 z kolegami Tomasz, unikając na zakręcie czołowego zderzenia z Fiatem 126
uderzył w balustradę. Zdarzenie okazało się tragiczne, jeden z kolegów Tomasza zginął, a on
sam uszkodził nogę w której stracił trzydzieści procent sprawności.
Tomasz Woźny nie miał pojęcia o sporcie inwalidzkim, a to, że został siatkarzem w drużynie
inwalidzkiej, reprezentantem Polski i paraolimpijczykiem zawdzięcza trenerowi Zygmuntowi
Górze ze Startu w Łodzi. Trenował z drużyną wykazując już wcześniej nabyte siatkarskie
umiejętności i ze Startem Łódź walczył w krajowych rozgrywkach ligowych. Wszedł do
kadry paraolimpijskiej przygotowywanej na Igrzyska Paraolimpijskie w Atlancie w 1996

roku. Był rezerwowym w drużynie, ale na boisku w Atlancie wystąpił. Reprezentacja zdobyła
brązowe medale, a on miał w tym swój skromny udział.
Po powrocie do Łodzi z drużyną Startu wywalczył w roku 1997 Mistrzostwo Polski. Trzy lata
później ponownie reprezentował barwy Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney.
Tym razem zespół zajął czwarte miejsce.
Tomasz Woźny ożenił się z elblążanką Anetą Rękas, byłą wielokrotną medalistką Mistrzostw
Polski, reprezentantką kraju na wielu zawodach rangi mistrzostw świata, Europy.
Oboje po zakończeniu karier, utrzymują swoje sportowe pasje, ale już jako prężny duet
prowadzący w Elblągu Integracyjny Klub Sportowy Atak.
Dzięki ich zaangażowaniu klub stał się największą i najbardziej uznaną organizacją sportową
osób niepełnosprawnych na Warmii i Mazurach.
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