
UCHWAŁA NR …/…/… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia ………………….. roku  

 

 

o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla 

Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania Natalii Partyce Honorowego 

Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego 

 

Na podstawie § 3 ust 9 załącznika nr 3 do Uchwały nr 369/XXIV/04 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z 14 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia  

za Zasługi dla Województwa Pomorskiego (tekst jednolity Uchwała nr 78/IV/11 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z 31 stycznia 2011 roku, zmieniony Uchwałą nr 511/XXIV/12 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z 26 listopada 2012 roku). 

 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Sejmik Województwa Pomorskiego zatwierdza uchwałę Konwentu Honorowego 

Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego nr 3/2017 z  

30 stycznia 2017 roku przyznającą Natalii Partyce Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla 

Województwa Pomorskiego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

 

Jan Kleinszmidt 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr 78/IV/11 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za 

Zasługi dla Województwa Pomorskiego oraz Uchwałą nr 327/XXI/17 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia 

imiennego składu Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa 

Pomorskiego, Konwent Honorowego Wyróżnienia Uchwałą  

nr 3/2017 z 30 stycznia 2017 roku przyznał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla 

Województwa Pomorskiego Natalii Partyce. 

Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska – z Aten (2004), Pekinu (2008), Londynu (2012)  

i Rio de Janeiro (2016). Trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich: w Pekinie (2008), 

Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). Reprezentantka kadry narodowej seniorek. Pomimo 

swej niepełnosprawności (urodziła się bez prawego przedramienia) rywalizuje  

w zawodach z zawodniczkami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Natalia Partyka oraz 

zawodniczka z RPA Natalie du Toit są jedynymi olimpijkami, które wystąpiły podczas  

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 jak i Paraolimpiady 2008. 

W tenisa stołowego Natalia Partyka zaczęła grać w wieku 7 lat, dzięki swojej starszej 

siostrze, która pierwsza rozpoczęła treningi i dzięki rodzicom, którzy bardzo chcieli,  

aby Natalia spróbowała swoich sił w sporcie. Początkowe było to odbijanie dla zabawy, 

jednak szybko przerodziło się w coś więcej. Pierwsze kroki przy pingpongowym stole Natalia 

Partyka stawiała w klubie MRKS Gdańsk pod okiem śp. trenera Aleksandra Mielewczyka, 

a następnie Bronisława Zygmanowskiego. Równocześnie została zgłoszona do gry w klubie 

dla osób niepełnosprawnych Zryw Wejherowo. Już od samego początku miała wiele chęci 

do treningu, ponieważ po niespełna 6 miesiącach od momentu, w którym pierwszy raz złapała 

rakietkę do ręki, miała wystartować w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych. Natalia 

Partyka cały czas ambitnie trenowała, startowała w różnych turniejach, ogrywała się 

i nabierała doświadczenia. Jej poziom sportowy stale się podnosił, osiągała coraz lepsze 

wyniki i utwierdzała się w przekonaniu, że chce grać w tenisa stołowego. Po kilkuletnim 

treningu w gdańskim klubie dołączyła do grupy w Centrum Szkolenia Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego prowadzonej przez trenerów Leszka Kucharskiego i Jarosława 

Kołodziejczyka. Obecnie nadal trenuje w ośrodku PZTS-u w Gdańsku, ale pod okiem 

trenerów Michała Dziubańskiego, Piotra Szafranka i Grzegorza Nurzyńskiego. Obecnie 

Natalia jest zawodniczką czeskiego klubu SKST Stavoimpex Hodonin. Zajmuje 76. miejsce w 

światowym, 31. w europejskim i 2. w narodowym rankingu ITTF. W Polsce reprezentuje 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa – Start Gdańsk.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedrami%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udniowa_Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natalie_du_Toit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Tenisa_Sto%C5%82owego


 

Osiągnięcia: 

2016 

  dwukrotna złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro – 

indywidualnie i drużynowo 

2015 

 awans do półfinału Pucharu ETTU  

2014 

 złota medalistka wraz z Patrykiem Chojnowskim podczas Mistrzostw Świata 

Niepełnosprawnych w tenisie stołowym 10’ w Pekinie 

 srebrna medalistka w deblu z Katarzyną Grzybowską w prestiżowym turnieju Grand 

Finals w Bangkoku 

 13. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata w Tokio 

 mistrzyni Polski w grze podwójnej w parze z Katarzyną Grzybowską 

 brązowa medalistka w Drużynowych Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym  

w Lizbonie 

 indywidualna Mistrzyni Świata Niepełnosprawnych w Chinach  

 3.  miejsce w ITTF World Tour Czech Open 

2012 

 złota i brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie – indywidualnie 

i drużynowo 

 

2011 

 złota medalistka Mistrzostw Europy Niepełnosprawnych w klasie „10” – 

Chorwacja ‘11 

 ćwierćfinalistka Mistrzostw Europy w deblu (w parze z Xu Jie) – Polska ‘11 

 srebrna medalistka Mistrzostw Polski w deblu (w parze z Katarzyną Grzybowską) – 

Białystok ‘11 

2010 

 3 miejsce w Pro Tour Grand Finals U-21 – Korea ‘10 

 złota medalistka Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w kategorii Open – Korea ‘10 

 złota medalistka Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w klasie „10” – Korea ‘10 

 brązowa medalistka Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w turnieju drużynowym – 

Korea ‘10 

 brązowa medalistka Mistrzostw Europy w turnieju drużynowym – Ostrawa ‘10 

 srebrna medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w singlu – Ostróda ‘10 



 złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w deblu (w parze Katarzyną 

Grzybowską) – Ostróda ‘10 

 brązowa medalistka Mistrzostw Polski w singlu – Sosnowiec ‘10 

 srebrna medalistka Mistrzostw Polski w deblu (w parze z Xu Jie) – Sosnowiec ‘10 

 3. miejsce w zawodach Pro Tour do 21 lat – Kuwejt ‘10 

 1. miejsce w zawodach Pro Tour do 21 lat – Słowenia ‘10 

 udział w Pro Tour Grand Finals U-21 – Makau ‘10 

2009 

 srebrna medalistka Mistrzostw Europy w turnieju drużynowym – Stuttgart ‘09 

 złota medalistka Mistrzostw Europy osób Niepełnosprawnych – turniej indywidualny 

– Genua ‘09 

 złota medalistka Mistrzostw Europy osób Niepełnosprawnych – kategoria open – 

Genua ‘09 

 złota medalistka Mistrzostw Europy osób Niepełnosprawnych – turniej drużynowy  

(w parze z Małgorzatą Grzelak) – Genua ‘09 

 zdobywczyni Pucharu Polski w drużynie (klub SKTS Best-Chem Sochaczew) 

 brązowa medalistka Mistrzostw Polski w drużynie (klub SKTS Best-Chem 

Sochaczew) 

 awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w deblu (w parze z Xu Jie) – Jokohama ‘09 

 brązowa medalistka Mistrzostw Polski w singlu – Ostróda ‘09 

 złota medalistka Mistrzostw Polski w deblu (w parze z Xu Jie) – Ostróda ‘09 

 awans do II rundy turnieju głównego Pro Tour – Słowenia ‘09 

 2 miejsce w zawodach Pro Tour do 21 lat - Słowenia ‘09 

 3 miejsce w zawodach Pro Tour do 21 lat – Białoruś 09’ 

 3 miejsce w zawodach Pro Tour do 21 lat w deblu (w parze z Katarzyną Grzybowską) 

– Białoruś ‘09 

 1/4 finału w zawodach Pro Tour do 21 lat – Niemcy ‘09 

 

2008 

 brązowa medalistka Mistrzostw Europy w deblu – Sankt Petersburg ‘08 

 złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008 w singlu 

 srebrna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008 w turnieju drużynowym 

 udział w Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008 (turniej drużynowy) 

 złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w singlu – Ostróda ‘08 



 złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w deblu w parze z Katarzyną 

Grzybowską – Ostróda ‘08 

 srebrna medalistka Mistrzostw Polski w singlu – Białystok ‘08 

 złota medalistka Mistrzostw Polski w deblu w parze z Katarzyną Grzybowską – 

Białystok ‘08 

 

2007 

 brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów – USA ‘07 w turnieju drużynowym  

(z Natalią Bąk i Katarzyną Grzybowską) 

 złota medalistka Mistrzostw Europy osób Niepełnosprawnych – Krańska Góra ‘07 

 zwycięstwo w Pro Tourze Juniorek – Funchal ‘07 

 brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorek w singlu – Bratysława ‘07  

oraz srebrna medalistka w deblu w parze z Natalią Bąk i brązowa medalistka  

w mikście w parze z Francuzem Abdel Kader Salifou. Oprócz tego brązowa 

medalistka w turnieju drużynowym 

 srebrna medalistka Mistrzostw Polski juniorów w singlu i w deblu w parze z Natalią 

Bąk – Brzeg Dolny ‘07 

 srebrna medalistka Mistrzostw Polski seniorek w singlu – Rzeszów ‘07 

 3 miejsce w turnieju Europa TOP12 juniorek – Ryga ‘07 

 

2006 oraz wcześniej 

 złota medalistka Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w kategorii open oraz srebrna 

w klasie „10” – Montreux ‘06 

 potrójna złota medalistka Pro Tour Juniorów w Chile – w grze pojedynczej, w parze  

z Natalią Bąk i w turnieju drużynowym 

 srebrna medalistka Mistrzostw Europy Juniorek w drużynie – Sarajewo ‘06 (razem  

z Martą Gołotą, Natalią Bąk i Weroniką Walną) oraz ćwierćfinalistka gry pojedynczej 

 brązowa medalistka gry pojedynczej Global Junior Circuit – Cetniewo ‘06 

 brązowa medalistka Polish Youth Open w kat. juniorek w turnieju drużynowym – 

Kraków ‘06 

 złota medalistka Mistrzostw Polski juniorów w grze pojedynczej – Kraków ‘06  

 brązowa medalistka Mistrzostw Polski juniorów w grze deblowej w parze z Natalią 

Bąk – Kraków ‘06 

 brązowa medalistka Mistrzostw Polski seniorek w deblu w parze z Natalią Bąk 

(Zawiercie ‘06) 



 5 miejsce w TOP 12 juniorek – Podgorica ‘06 

 złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich (klasa 10) – Ateny ‘04 

 srebrna medalistka Mistrzostw Europy kadetek w drużynie (z Natalią Bąk i Katarzyną 

Grzybowską) 

 złota medalistka Mistrzostw Europy kadetek w singlu - Budapeszt 04′ 

 złota medalistka Mistrzostw Europy kadetek w grze mieszanej w parze z Czechem 

Frantiskiem Plackiem – Budapeszt ‘04 

 srebrna medalistka Mistrzostw Europy kadetek w parze z Martą Gołotą – Nowy 

Sad ‘03 

 

Tytuły i działalność sportowa  

 Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Miasta Gdańska 2016 

 Najlepszy Sportowiec Miasta Gdańska 2012 

 członkini grupy Visa Londyn 2012 – sportowców z całego świata, objętych 

programem wsparcia nadziei olimpijskich (2011) 

 bohaterka sportowego magazynu telewizyjnego „Trans World Sport” (2011) 

 ambasador kampanii „Solidarność zmienia świat” w 30. rocznicę powstania 

„Solidarności” (2010) – wspólnie z Marcinem Gortatem, Sylwią Gruchałą, Mateuszem 

Kusznierewiczem i Ewą Minge  

 statuetka championa na Gali Mistrzów Sportu dla Najlepszego Niepełnosprawnego 

Sportowca Polski (za rok 2009) 

 ambasador Polskiej Sekcji Expo 2010 w Chinach 

 tytuł „Osobowość 2009 Roku”, przyznany podczas VII Gdańskiej Gali Sportu 

 zwyciężczyni plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2009 roku Polskiego Związku 

Sportu Niepełnosprawnych Start 

 partnerka kampanii „Świat wolny od min” Polskiego Czerwonego Krzyża (2009) 

 dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski (2009) 

 ekspert TVPSport podczas wybranych sportowych transmisji telewizyjnych (2009) 

 ambasador konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji (2009) 

 partnerka kampanii „SuperSprawni” (2009) 

 patronka ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (2009) 

 partnerka „Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji” w akcji dotyczącej przekazywania 

1 proc. podatku (2009) 



 tytuł „Człowiek Roku 2008” gazety „Polska – Dziennik Bałtycki” 

 tytuł „Osobowość Sportowa 2008 Roku”, przyznany na Festiwalu Filmów  

i Programów Sportowych w Gdyni 

 statuetka championa na Gali Mistrzów Sportu dla Najlepszego Niepełnosprawnego 

Sportowca Polski (za rok 2008) 

 razem z Xu Jie jako para deblowa znalazła się w gronie 20 Najlepszych Sportowców  

Polski w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (za 2008 rok) 

 3. miejsce w Plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” i TVP Gdańsk na Najlepszego 

Sportowca Pomorza Roku 2008 

 miejsce w najlepszej 16 w Plebiscycie na Sportowca Roku 2008  

organizowanego przez portal internetowy Onet.pl 

 5. miejsce w plebiscycie „Gazety Wyborczej” – Trójmiejskie Gwiazdy Sportu 

 odznaczenie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim  

Orderu Odrodzenia Polski (2008) 

 statuetka championa na Gali Mistrzów Sportu dla Najlepszego Niepełnosprawnego 

Sportowca Polski za rok 2007 

  uczestniczka akcji „Zwyciężać mimo wszystko”, organizowanej przez Fundację Anny 

Dymnej „Mimo Wszystko” (2006, 2007, 2008) 

 od 2004 roku, wspólnie z Sylwią Gruchałą i Leszekiem Blanikiem, patronka Programu 

„Żyj z pasją” Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 

 

 

 


