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Piłka nożna w środku zimy? Czemu nie? 19 lu
tego 2012 roku odbył się w Lidzbarku Wels 
kim V Re gionalny Turniej Piłki Nożnej Kościo 
ła Chrystu sowego (i nie tylko). Piękna, jeszcze 

pachnąca nowością, miejska hala sportowa gościła dru
żyny ze zborów naszego Kościoła z Olsztyna, Płocka, 
Grudziądza i Lidzbarka. Uczestniczyły w nim także dru
żyny z Kościoła Zielonoświątkowego w Tczewie oraz  
ze zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Elblągu  
i Olsztynie.

Turniej rozpoczęliśmy prezentacją drużyn oraz 
wspólną modlitwą, w której poprowadził nas pastor 
Adam Śniegoń. Przypomniał nam, że wszystko co robi
my, mamy robić dla Pana, że Bóg nas widzi. To na pew
no pomagało w trakcie starć na boisku i prowadzący 
zawody sędzia Krzysztof Świątek (KCh Olsztyn) rzadko 
musiał sięgać do kieszeni po kolorowe kartoniki. Po 
pełnych emocji meczach pierwsze miejsce zajęła repre
zentacja KZ Tczew, która w finale pokonała po rzutach 
karnych KChB Olsztyn 3:2. W meczu o III miejsce ze
spół KCh Olsztyn wygrał z gospodarzami również 3:2.

Wręczenie okazałych pucharów i dyplomów, połą
czone z pysznym posiłkiem odbyło się w siedzibie lidz

barskiej społeczności. Wszyscy uczestnicy turnieju 
zgodnie podkreślali, że to fantastyczna inicjatywa, którą 
na pewno warto kontynuować. Serdeczne podziękowa
nia należą się organizatorom – Społeczności Chrześ
cijańskiej w Lidzbarku, a przede wszystkim Piotrowi 
Mroczkowskiemu – pomysłodawcy turnieju. Pomysł 
zrodził się podczas regionalnego Święta Dziękczynienia 
zborów Kościoła Chrystusowego, organizowanego od 
kilkunastu już lat na terenie obozowiska Ostróda Camp. 
Po uroczystości, po wspólnym obiedzie, entuzjaści piłki 
nożnej grali mecz na obozowym boisku. Chcieli spoty

kać się częściej. Stąd ten turniej, do którego 
chętnie dołączyły kolejne zbory. To świetna 
forma integracji.

Warto wspomnieć, że poprzednie edycje 
turnieju odbywały się w Lidzbarku (dwukrot
nie), Ostródzie i Olsztynie. Zapraszamy za 
rok na kolejną edycję zimowego turnieju. 
Jeszcze nie wiemy gdzie, ale wiemy, że na 
pewno tak! Nie ukrywamy, że w naszych 
sercach i głowach kiełkuje myśl o zorganizo
waniu ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej 
społeczności ewangelicznych. Za rok, może 
dwa... Kto wie?
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