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W³asnym przyk³adem
 zachêcajmy innych!

W

W pierwszym numerze tegorocznego biulety-

nu nie mog³o zabrakn¹æ wspomnienia o najwiêkszym Polaku  papie¿u Janie Pawle II 
niepodwa¿alnym autorytecie dla ca³ego wiata. Nas, dzia³aczy sportowych, cieszy szczególnie przyk³ad, jaki Ojciec wiêty dawa³ przez
ca³e swoje ¿ycie, prowadz¹c aktywny, sportowy tryb ¿ycia. Jego pasja do turystyki, kajakarstwa, narciarstwa niech bêdzie przyk³adem dla ka¿dego z nas!

W tym numerze biuletynu chcielimy zamieciæ obszerne omówienie zmian w zarz¹dzaniu polskim sportem, które od kilku miesiêcy
przygotowuje kierownictwo polskiego sportu.
Liczne konsultacje, narady, spotkania, obietnice premiera Rz¹du RP  no i jak dotychczas
¿adnej decyzji! Wrêcz s³yszymy, ¿e mo¿e byæ
jeszcze gorzej ni¿ dotychczas. Gdy dotrze do
Was numer II biuletynu (a bêdzie to czerwiec
br.) powinnimy ju¿ wiedzieæ prawie wszystko
i podzielimy siê z Wami tymi informacjami.

tywach zimowych mo¿ecie przeczytaæ na
³amach naszego biuletynu.
Przed nami wiosenny maj i potem ju¿ lato.
Kalendarze imprez centralnych i miêdzynarodowych, kalendarze imprez wojewódzkich,
powiatowych, miejskich oraz gminnych s¹
bardzo bogate. Takim wielkim  ogólnopolskim  sprawdzianem dla stowarzyszeñ kultury fizycznej oraz dla samorz¹dów bêdzie
Sportowy Turniej Miast i Gmin, który odbêdzie siê 1 czerwca br. Komisja Centralna Turnieju w tym dniu pracowaæ bêdzie w Sosnowcu i w³anie z tego miasta og³osimy wyniki
rywalizacji. Liczymy na kilka milionów uczestników, no i na zwiêkszenie liczby miast i gmin
bior¹cych udzia³ w tegorocznej edycji (w roku
2004 bra³o udzia³ 448 miast i gmin).
Ma to byæ wiêto polskiego sportu!

Wspominamy zimê, która przesz³a do historii jako bardzo kapryna. Na pocz¹tku by³
brak niegu i mrozu, a potem jego nadmiar.
Dla organizatorów sportu i rekreacji oznacza³o to dodatkowe k³opoty. O niektórych inicja-
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Relacja z forum i opisy zdjêæ na str. 9,
reporta¿ z targów na str. 10.
Fot. Jerzy Potentas

Liczymy na Wasz udzia³ i pomoc!

Mieczys³aw Borowy

I wiceprezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich
Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

3

sport
dla wszystkich
Ok³adka I: Fot. Jerzy Potentas
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Odszed³
Papie¿
Sportowców
W sobotni wieczór, 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37
przesta³o biæ serce Wielkiego Papie¿a  Papie¿a Polaka
Jana Paw³a II.

¯aden inny biskup Rzymu nie powiêci³ tyle uwagi zagadnieniom sportowym. S³owa Jana Paw³a II wyg³oszone w
stolicy W³och, podczas Jubileuszu Sportowców w padzierniku 2000 r., by³y zarówno podsumowaniem donios³ej roli
sportu w mijaj¹cym stuleciu, jak i przes³aniem dla sportowców ca³ego wiata na nowy wiek i nowe tysi¹clecie.
 Sport jest z pewnoci¹ jednym z wa¿nych zjawisk,
zdolnym przekazywaæ bardzo g³êbokie wartoci jêzykiem
powszechnie zrozumia³ym. Mo¿e byæ nonikiem wznios³ych
idea³ów humanistycznych i duchowych, jeli jest praktykowany w duchu pe³nego poszanowania regu³, ale mo¿e
tak¿e sprzeniewierzaæ siê swoim prawdziwym celom, jeli
s³u¿y obcym sobie interesom, które lekcewa¿¹ centraln¹
rolê cz³owieka - mówi³ wtedy Jan Pawe³ II w watykañskiej
Auli Paw³a VI, podczas miêdzynarodowego sympozjum powiêconego tematowi Oblicze i dusza sportu w roku Wielkiego Jubileuszu.
 Sport ujawnia nie tylko bogate mo¿liwoci fizyczne
cz³owieka, ale tak¿e jego zdolnoci intelektualne i duchowe.
Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolnoci miêni, ale
ma tak¿e duszê i dlatego musi w pe³ni ukazywaæ swe oblicze. Oto dlaczego prawdziwy sportowiec nie powinien dopuszczaæ do tego, aby kierowa³o nim wy³¹cznie obsesyjne
d¹¿enie do doskona³oci fizycznej, ani podporz¹dkowaæ siê
bezwzglêdnym prawom produkcji i konsumpcji czy te¿ celom wy³¹cznie utylitarnym i hedonistycznym.
Potencja³ ukryty w sporcie sprawia, ¿e jest on szczególnie wa¿nym narzêdziem integralnego rozwoju cz³owieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania spo³eczeñstwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkodusznoci, uczciwoæ i szacunek dla cia³a
- stanowi¹ce z pewnoci¹ niezbêdne cnoty ka¿dego dobrego sportowca - przyczyniaj¹ siê do budowy spo³eczeñstwa,
gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wiêcej ceni siê spotkanie ni¿ konflikt, uczciwe
wspó³zawodnictwo ni¿ zawziêt¹ konfrontacjê.

Tak pojmowany sport nie jest celem, ale rodkiem,
mo¿e siê staæ czynnikiem wspó³tworz¹cym cywilizacjê i
s³u¿¹cym prawdziwej rozrywce, pobudzaj¹cym ludzi, by
ujawniali swoje najlepsze strony, a unikali wszystkiego,
co mo¿e im zagra¿aæ lub wyrz¹dzaæ powa¿ne szkody im
samym lub innym. Doæ liczne niestety - i byæ mo¿e coraz bardziej widoczne - s¹ oznaki kryzysu, który czasem
zagra¿a fundamentalnym wartociom etycznym sportu.
Podsumowuj¹c swoje refleksje na temat roli sportu, papie¿ wyrazi³ ¿yczenie, by w przysz³oci nie ulegaj¹c wynaturzeniu, sport móg³ sprostaæ potrzebom naszych czasów,
by by³ to sport, który chroni s³abych i nie wyklucza nikogo,
uwalnia m³odych z side³ apatii oraz obojêtnoci i wzbudza
w nich wolê zdrowego wspó³zawodnictwa; sport, który stanie siê czynnikiem emancypacji krajów ubo¿szych, pomo¿e w walce z nietolerancj¹ i w budowie wiata bardziej braterskiego i solidarnego; sport, który bêdzie budzi³ mi³oæ
do ¿ycia, uczy³ ofiarnoci, szacunku i odpowiedzialnoci,
pozwalaj¹c nale¿ycie doceniæ wartoæ ka¿dego cz³owieka.
W 1984 roku, bêd¹c na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, powiedzia³, ¿e sport to nie tylko radoæ ¿ycia i zabawa, ale tak¿e nauka pokojowego wspó³istnienia,
otwarcie na inne kultury, sposób nawi¹zywania kontaktów miêdzy narodami. O tym, ¿e sport jest rodzajem
powo³ania papie¿ mówi³ w 1989 roku podczas sympozjum na temat kultury fizycznej, etyki i wiary.
Rok póniej znów przemawia³ na Stadionie Olimpijskim w Rzymie - oddanym do u¿ytku po przebudowie w
zwi¹zku z mistrzostwami wiata w pi³ce no¿nej. Wówczas przestrzega³ przed zagro¿eniami wspó³czesnego
sportu, jakimi s¹ pogoñ za pieniêdzmi, komercjalizacja,
doping i przemoc na stadionach.
W czerwcu 1994 r. wypowiedzia³ siê przeciwko degeneracji sportu. Pozdrawiaj¹c z okna watykañskiego apartamentu cz³onków W³oskiego Centrum Sportowego przyby³ych na plac w. Piotra z okazji 50-lecia zwi¹zku, Jan
Pawe³ II stwierdzi³ m.in., ¿e sport nie mo¿e utraciæ swego
wymiaru ludzkiego, z³o¿onego z gry, wolnoci, instynktu spo³ecznego i kontaktu z przyrod¹.
>>>
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 Tymczasem, jestemy czêsto obecnie wiadkami degeneracji dzia³alnoci sportowej przez obce jej interesy, które
przewa¿aj¹ nad zdrowiem moralnym, a nawet ¿yciem ludzkim. W takich przypadkach to ju¿ nie jest sport. Sport musi
zawsze pozostawaæ okazj¹ do wiêta i zdrowej rozrywki, w
której szanuje siê rywali i uwa¿a przede wszystkim za towarzyszy zabawy - mówi³ Jan Pawe³ II.
W lipcu 1996 r. przebywaj¹cy na wypoczynku w Dolomitach papie¿ modli³ siê w intencji igrzysk olimpijskich w
Atlancie. W wypowiedzianych wówczas s³owach wyrazi³
nadziejê, ¿e w stulecie igrzysk z now¹ si³¹ rozprzestrzeni¹
siê idea³y sportu, jako czynnika awansu rodzaju ludzkiego
i umacniania braterskich wiêzi miêdzy ludmi.
W padzierniku 2000 r. Ojciec wiêty potêpi³ przemoc i
rasizm na stadionach pi³karskich. Powiedzia³, ¿e fani nie
powinni pozwoliæ, aby pochodzenie rasowe by³o obra¿ane.
Czasami, niestety, wiat sportu jest nara¿ony na incydenty, które niszcz¹ prawdziw¹ wartoæ zawodów.
Papie¿ zauwa¿y³, ¿e zadaniem wspó³czesnego sportu jest
przekazywanie m³odzie¿y takich wartoci jak lojalnoæ,
wytrwa³oæ, przyjañ, wspó³praca, solidarnoæ.
 Na sportowcach spoczywa wielka odpowiedzialnoæ.
S¹ powo³ani by uczyniæ ze sportu okazjê do wspó³pracy i
dialogu, prze³amywaæ bariery jêzykowe, rasowe i kulturowe, przyczyniaæ siê do rozwoju cywilizacji mi³oci - naucza³
Jan Pawe³ II, apeluj¹c, by nie poprzestawaæ w staraniach,
aby sport sta³ siê czynnikiem emancypacji najbiedniejszych
krajów, by nikogo nie wyklucza³, by promowa³ tolerancjê i
solidarne braterstwo. - Oby sport promowa³ radoæ ¿ycia,
odpowiedzialnoæ, zdolnoæ do powiêceñ i szacunek dla
ka¿dego cz³owieka - prosi³ papie¿.
W 2000 r. przyj¹³ na audiencji w Watykanie przewodnicz¹cego Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juana
Antonio Samarancha oraz jego zastêpcê Thomasa Bacha.
Wówczas, podczas spotkania podkreli³, ¿e sport to najlepsza droga do pokonania granic. Jednoczenie ostrzega³
przed niebezpieczeñstwami, które niesie doping oraz komercjalizacja sportu.
Miesi¹c póniej, podczas audiencji w Watykanie powiedzia³, ¿e sport uprawiany we w³aciwy sposób, jest wspania³ym æwiczeniem cnót moralnych. Zwracaj¹c siê do przedstawicieli wiata sportu papie¿ zaapelowa³, aby przeciwstawili
siê oni przemocy towarzysz¹cej m.in. widowiskom pi³karskim.
Warunkiem przezwyciê¿enia tego problemu jest wyzbycie siê
przez samych zawodników wrogoci wobec rywali.
Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e sportowcy, bêd¹c idolami
publicznoci, maj¹ na ni¹ ogromny wp³yw. Odpowiedzialnoæ pi³ki no¿nej jako niezwykle popularnej dyscypliny sportowej jest szczególna. Powinna ona przeciwstawiaæ siê
wszechobecnej kulturze egoizmu, zach³annoci i przemocy. Natomiast sport jako zjawisko przyci¹gaj¹ce uwagê ludzi na ca³ym wiecie, mo¿e staæ siê narzêdziem budowy
bardziej przyjaznego i solidarnego wiata.
Papie¿ namawia³, aby wykorzystaæ sport do promowania wartoci moralnych i solidarnoci pomiêdzy ludmi.
Sport mo¿e przekazywaæ takie wartoci jak lojalnoæ, uczciwoæ, przyjañ i solidarnoæ.
W sierpniu 2004 r. Jan Pawe³ II utworzy³ w Watykanie
departament sportu, w uznaniu znaczenia, jakie ta dziedzina ¿ycia odgrywa w dzisiejszym wiecie. Sport zajmuje
dzisiaj znacz¹c¹ pozycjê zarówno na poziomie osobistym,
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W m³odoci Karol Wojty³a gra³ w Wadowicach w pi³kê no¿n¹ - pocz¹tkowo jako obroñca, a nastêpnie bramkarz. Jedzi³ na ³y¿wach i
nartach. By³ zami³owanym wêdrownikiem po
górskich szlakach. W warszawskim Muzeum
Sportu zwiedzaj¹cy mog¹ zobaczyæ kajak, na
którym Karol Wojty³a pokonywa³ rzeki i jeziora
tak ukochanej przez Niego Polski  kajakarstwo
by³o bowiem Jego kolejn¹ wielk¹ pasj¹.
Na wieæ o mierci papie¿a Jana Paw³a II

minister edukacji narodowej i sportu Miros³aw
Sawicki wyda³ nastêpuj¹ce owiadczenie:
Drodzy nauczyciele, wyk³adowcy, uczniowie,
studenci, trenerzy i sportowcy
Z ogromnym ¿alem ¿egnamy Ojca wiêtego Jana
Paw³a II. Ufam, ¿e godnie uczcimy pamiêæ
najwybitniejszego Polaka i Nauczyciela, wielkiego przyjaciela m³odzie¿y. Jego ¿ycie i nauka
stanowi¹ przes³anie, jak byæ dobr ym, szlachetnym cz³owiekiem, patriot¹.

jak i globalnym. Jest systemem nerwowym wspó³czesnego
wiata i nowym polem dzia³ania dla Kocio³a. Koció³, który zawsze wykazywa³ zainteresowanie wa¿nymi aspektami
ludzkiej koegzystencji, bez w¹tpienia musi zwróciæ siê tak¿e ku sportowi, który jest polem dla nowej ewangelizacji napisano w owiadczeniu opublikowanym przez Watykan.
Jan Pawe³ II wyrazi³ wówczas nadziejê, ¿e nowy departament bêdzie pracowa³ na rzecz promocji sportu jako czêci kultury i nieod³¹cznego elementu rozwoju cz³owieka w
s³u¿bie pokoju i braterstwa.
Umi³owanie sportu przez Jana Paw³a II, znajdowa³o swe
odzwierciedlenie w ca³ym pontyfikacie. 29 padziernika
2000 r. ponad 60 tysiêcy sportowców z ca³ego wiata spotka³o siê z papie¿em na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.
Jan Pawe³ II zrobi³ rundê honorow¹, b³ogos³awi¹c wszystkich obecnych, a nastêpnie celebrowa³ mszê wiêt¹. W homilii porówna³ stadion do wielkiej wi¹tyni. - Patrz¹c na
was, przypominam sobie sportowe dowiadczenia mojego
¿ycia - przyzna³ papie¿.
Po zakoñczeniu czêci liturgicznej na Stadionie Olimpijskim odby³ siê mecz pi³karski W³ochy - reszta wiata,
w którym wyst¹pi³y najwiêksze gwiazdy w³oskiego i wiatowego futbolu. Jako pierwszy papie¿ w historii Jan Pawe³ II kibicowa³ zawodnikom na stadionie. Zmieni³ wczeniej ustalony program i postanowi³ obejrzeæ ca³y mecz,
a nie - jak wczeniej zapowiadano - tylko pierwsz¹ po³owê. Decyzja papie¿a wprowadzi³a spore zamieszanie. Organizatorzy spodziewali siê, ¿e Jan Pawe³ II wyjedzie podczas przerwy w meczu, gdy wszyscy sportowcy i kibice
bêd¹ jeszcze na stadionie. Tymczasem papie¿ postanowi³ opuciæ stadion razem ze wszystkimi uczestnikami.
Przed meczem, gdy reprezentacyjna orkiestra karabinierów gra³a w³oski hymn narodowy, Jan Pawe³ II wsta³ jak
wszyscy kibice.

Polski Komitet Olimpijski z wielkim

bólem przyj¹³ wiadomoæ o mierci Papie¿a
Jana Paw³a II.
Odszed³ Wielki Cz³owiek, Najwybitniejszy Polak.
Jego mieræ w ogromnym smutku pogr¹¿y³a
rodowisko sportowe i rodzinê olimpijsk¹.
Na zawsze pamiêtaæ bêdziemy s³owa Ojca wiêtego skierowane do sportowców i wiata sportu,
podczas mszy wiêtej w Elbl¹gu: ka¿dy rodzaj
sportu niesie ze sob¹ bogaty skarbiec wartoci,
które zawsze trzeba sobie uwiadamiaæ, aby móc
je urzeczywistniæ. Zachêcam was, m³odych sportowców, abycie w ¿yciu byli zawsze ludmi prawymi, uczciwymi i zrównowa¿onymi. Ludmi,
którzy budz¹ zaufanie i nadziejê.
Jan Pawe³ II by³ Wielkim Przyjacielem sportu i
sportowców. Zawsze interesowa³ siê startami
polskich zawodników, olimpijczyków i chêtnie
spotyka³ siê z nimi w Watykanie. Polska Rodzina
Olimpijska straci³a swego Wiernego Przyjaciela.
Polski Komitet Olimpijski

Dwukrotnie, w 1996 i 2005 r., papie¿ spotka³ siê w Watykanie z delegacj¹ Klubu Sportowego Cracovia, którego by³
sympatykiem. W marcu 1996 r. ówczesny prezes klubu Antoni £opata, wrêczy³ Ojcu wiêtemu diamentow¹ odznakê Cracovii, a przedstawiciele zawodników oraz kibiców, ubrani w pasiaste koszulki, przekazali kartê wstêpu nr 1 na mecze pi³karskie, a tak¿e szalik w pasy. W rozmowach Jan Pawe³ II wróci³ pamiêci¹ do dawnych lat, kiedy bywa³ na stadionie Cracovii.
4 stycznia 2005 r., ostatniego jak siê okaza³o
roku pontyfikatu papie¿ otrzyma³ m.in. koszulkê
Cracovii z numerem 1 i napisem Karol Wojty³a.
- Cracovia pany! - powiedzia³ papie¿ podczas spotkania z goæmi z Krakowa, co - jak
wszyscy przyznali - niezmiernie ich zaskoczy³o. Uczestnicy audiencji podkrelili, ¿e Jan Pawe³ II przy ka¿dej
nadarzaj¹cej siê okazji pyta³: - Jak
tam moja ukochana Cracovia?.
Papie¿ by³ tak¿e honorowym
cz³onkiem FC Barcelony i ka¿dego roku otrzymywa³ sezonowy
karnet na mecze kataloñskiego klubu.
W grudniu 2000 r. Franco Sensi - prezes i najwiêkszy akcjonariusz w³oskiego
klubu pi³karskiego AS
Roma - okreli³ Jana Paw³a II mianem Batistuty historii XX wieku, porównuj¹c
Karola Wojty³ê do najlepszego napastnika
swej dru¿yny. - Ale to nie tylko gracz ataku, który
dziêki swym zdolnociom i intuicji rozwi¹za³ wiele trudnych

problemów, ale tak¿e prezydent klubu, który prowadzi sw¹
dru¿ynê - Koció³ i, kiedy trzeba, rozmawia z ni¹ za zamkniêtymi drzwiami - podkreli³ wówczas Franco Sensi.
Ju¿ w pierwszym roku swego pontyfikatu Jan Pawe³ II
za¿yczy³ sobie, by w Jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo wybudowano basen. Papie¿ p³ywa³ w nim a¿ do sierpnia 2002 r. Nieco wczeniej, z uwagi na stan zdrowia, musia³ zaprzestaæ jazdy na nartach, ale... nie przesta³ interesowaæ siê wyczynami Adama Ma³ysza. Jan Pawe³ II kilkakrotnie ogl¹da³ jego skoki w telewizji, a zwyciêstwa przyjmowa³ z wielk¹ radoci¹.
Ojciec wiêty przyj¹³ na prywatnych audiencjach dziesi¹tki delegacji organizacji sportowych, klubów, jak równie¿ by³ych i obecnych zawodników.
 Janowi Paw³owi II, który od przesz³o 26 lat zajmuje
pole position na drogach ludzkoci - w ten sposób 17 stycznia 2005 roku zwróci³ siê do papie¿a prezes firmy Ferrari,
Luca Cordero di Montezemolo, wrêczaj¹c Ojcu wiêtemu
czerwony model-miniaturê najszybszego samochodu wiata, wygrywaj¹cego wycigi Formu³y I. Na audiencji w Sali
Klementyñskiej w Watykanie byli tak¿e kierowcy - Michael
Schumacher i Rubens Barrichello.
Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e wasza obecnoæ stanowi
dla mnie okazjê do przypomnienia o tym, jak wa¿ny jest
sport w dzisiejszym spo³eczeñstwie. Koció³ uwa¿a aktywnoæ sportow¹, uprawian¹ przy pe³nym poszanowaniu obowi¹zuj¹cych zasad, za wa¿ny instrument wychowawczy,
zw³aszcza dla m³odych pokoleñ.
Prezes W³oskiego Komitetu Olimpijskiego Gianni Patrucci na wiadomoæ o mierci Ojca wiêtego powiedzia³: Odszed³ papie¿ sportowców.

Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II
przyjmuje delegacjê polskich
zapaników uczestników
Mistrzostw
Europy w Rzymie
w 1994 roku;
od lewej: prezes
Polskiego Zwi¹zku Zapaniczego, Zbigniew
Ratajczak,
w rodku sekretarz PZZ
Andrzej Wojda
Fot. Arturo Mari
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n

30 padziernika 2000 r. Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II przyj¹³
w Watykanie delegacjê sk³adaj¹c¹ meldunek o dokonaniach
polskich sportowców w XXVII
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney Fot. Arturo Mari
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Cykl ogólnopolskich zawodów Uczniowskich
Klubów Sportowych "Wodne Igrzyska 2005"
6-8 maja Choszczno
1-3 lipca Kudowa Zdrój
29-31 sierpnia Kaniów

Ogólnopolski Rajd po Górach wiêtokrzyskich
2122 maja 2005 r., koordynator: ZW TKKF Kielce

XI Sportowy Turniej Miast i Gmin
Pod patronatem prezydenta RP Aleksandra
Kwaniewskiego, patronat prasowy: TVP 3)
1 czerwca 2005 r., ca³y kraj, centralna inauguracja
w Sosnowcu
Najwiêksza impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach ogólnowiatowego dnia sportu International Challenge Day 2005 organizowanego przez TAFISA. W tysi¹cach imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych na terenie ca³ego kraju udzia³ wemie ponad 4
mln osób z 500 miast i gmin.
Szczegó³owy regulamin na str. 8

5

XI Miêdzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i
M³dzie¿y - Zamoæ 2005
35 czerwca 2005 r., Zamoæ
Uczestnicy: m³odzi sportowcy, reprezentanci miast z
Bia³orusi, Holandii, Niemiec, S³owacji, Rosji, Ukrainy i
Polski  ³¹cznie ponad 2,5 tys. osób. Rywalizowaæ bêd¹
w biegach prze³ajowych, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie oraz grach zespo³owych: pi³ce no¿nej,
koszykówce, siatkówce, pi³ce rêcznej, kajak-polo.

6

VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Sport dla
Wszystkich - edukacj¹ jutra
4-5 czerwca 2005 r., Zamoæ
W organizowanym tradycyjnie w ramach zamojskiego
Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y miêdzynarodowym
sympozjum wezm¹ udzia³ przedstawiciele akademii wychowania fizycznego i dzia³acze sportu masowego z: Bia³orusi,
Holandii, S³owacji, Rosji, Ukrainy i Polski - ok. 100 osób.

7

VIII Ogólnopolski Festiwal Gier i Zabaw
Rekreacyjnych w Sierakowie
1012 czerwca 2005 r., Sieraków Wlkp.
Uczestnicy: przedstawicieli organizacji zrzeszonych w
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, ogólnopolskich
stowarzyszeñ kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów
sportowych - ³¹cznie ponad 2 tys. osób. Prezentacje
odbywaæ siê bêd¹ na boiskach, w hali sportowej oraz na
akwenie jeziora Jaroszewskiego. Bêd¹ to stare, czêsto
zapomniane gry i zabawy na wie¿ym powietrzu, jak
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sport
dla wszystkich
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49. Miêdzynarodowe wejcie na Rysy
Sierpieñ 2005, organizator: Klub Rysy Poprad
oraz KFSdW
W imprezie uczestniczy zwykle 6-10 tys. mi³oników
górskich wêdrówek.

XIX wiatowy Kongres TAFISA Sport
dla wszystkich  strategie jutra
Pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Aleksandra Kwaniewskiego
1521 wrzenia 2005 r., Warszawa, Spa³a
16.09 - otwarcie w Warszawie, 17.09 - sesja panelowa,
18-19.09 w Spale: Dzieñ Polskiego Sportu dla Wszystkich, sesje równoleg³e, lokalne atrakcje; 20.09  zamkniêcie w Warszawie. Przewidywany udzia³ ok. 200
osób, dzia³aczy sportu masowego, reprezentantów 104
krajów.
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Miêdzywojewódzkie seminaria dla wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast oraz
dzia³aczy stowarzyszeñ kultury fizycznej
nt. Sport dzieci i m³odzie¿y wa¿nym instrumentem
aktywizacji spo³ecznoci lokalnych w procesie integracji
z Uni¹ Europejsk¹
Organizator: MENiS, KFSdW
Kontynuacja bezporednich spotkañ kierownictwa MENiS
z dzia³aczami samorz¹dowymi na temat upowszechniania
kultury fizycznej w spo³eczeñstwie. Tematyka spotkañ
poszerzona o Sport dla wszystkich w UE, przepisy
unijne dotycz¹ce kultury fizycznej oraz sposoby finansowania. Przewidywany udzia³ 4x 100 osób.
19-20 maja 2005 r.
Toruñ
1314 padziernika 2005 r.
Kielce
2728 padziernika 2005 r.
P³oñsk
1718 listopada 2005 r.
Puck
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VII Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych (kajak polo, p³ywanie, pi³ka wodna,
p³etwonurkowanie, ratownictwo wodne)
1-4 grudnia 2005 r.
W ramach programu Sport wszystkich dzieci organizowane s¹ zawody uczniowskich klubów sportowych w sportach
wodnych. Celem g³ównym festiwalu jest promocja p³ywania
- jako podstawowej dyscypliny sportu, kszta³tuj¹cej prawid³owy rozwój dzieci i m³odzie¿y, popularyzacja sportów
wodnych i krzewienie zasad bezpiecznego zachowania siê
na wodzie. Zmagania m³odych sportowców przeplatane s¹
pokazami ratownictwa wodnego i nurkowania. Ratownicy
prezentuj¹ sposoby udzielania pomocy ton¹cym na wodzie
z wykorzystaniem sprzêtu ratowniczego. W pokazach
aktywnie uczestnicz¹ nie tylko zawodnicy, ale równie¿
m³odociana publicznoæ. Przewidywany udzia³ 1000 osób.

Wychowanie
poprzez sport
 edukacj¹ jutra

Ogólnopolskie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
23-24 lutego, Klub Olimpijczyka, Grand Hotel, Warszawa

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jak w latach ubieg³ych zorganizowa³a na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ogólnopolskie forum. Uczestniczyli w nim
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie,
przedstawiciele urzêdów marsza³kowskich oraz dzia³acze
stowarzyszeñ kultury fizycznej, ogó³em ok. 200 osób.

Upowszechnianie sportu to wa¿ny czynnik profilaktyki
i dba³oci o stan zdrowia spo³eczeñstwa, szerszego dostêpu
obywateli, tak¿e osób niepe³nosprawnych do ró¿norodnych
form sportowej aktywnoci. To równie¿ walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami spo³ecznymi.
G³ównym celem forum by³a aktywizacja samorz¹dów lokalnych w upowszechnianiu kultury fizycznej, wymiana dowiadczeñ na temat finansowania i organizowania dzia³alnoci sportoworekreacyjnej dla najszerszych mas spo³eczeñstwa, przedstawienie rozwi¹zañ w zakresie programowania,
projektowania, finansowania i budowy obiektów sportowych.
Jako pierwszy wyg³osi³ prelekcjê podsekretarz stanu w
MENiS, Wies³aw Wilczyñski - Formy realizacji strategii kultury fizycznej oraz niezbêdne zmiany w organizacji zarz¹dzania
sportem w Polsce, przedstawiaj¹c swoj¹ ocenê stanu polskiego sportu oraz autorski program zawieraj¹cy propozycje koniecznych zmian. Programy i zadania pañstwa realizowane w 2005
r. z organizacjami pozarz¹dowymi to temat referowany przez Departament Sportu Powszechnego MENiS
Na ok³adce II
oraz Departament Strategii Rozwoju
po lewej stronie,
Sportu MENiS.
od góry:
Rolê samorz¹du lokalnego w
rozwoju sportu m³odzie¿owego
Zbigniew Dziubiñski
prowadzi³ I czêæ
przedstawi³ Mateusz Kusznierewicz
forum
 znany wszystkim br¹zowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Atenach
Tadeusz Tomaszeww 2004 r. Miejsce sportu i rekreacji
ski, zastêpca
w strategiach rozwoju gmin, miast i
przewodnicz¹cego
Sejmowej Komisji
powiatów ocenia³ wiceprzewodniKultury Fizycznej
cz¹cego Sejmowej Komisji Kultury Fii Sportu
zycznej i Sportu, pose³ Tadeusz Tomaszewski. Z kolei dr Krzysztof KuMiko³aj Kuszniereszewski z Pañstwowego Zak³adu
wicz, ¿eglarz,
br¹zowy medalista
Higieny przedstawi³ Miejsce sportu
Igrzysk Olimpijw polityce zdrowotnej pañstwa obyskich w Atenach
watelskiego. Konkluzje by³y niezbyt
2004
optymistyczne: aby dorównaæ Europie Zachodniej, musimy nadrobiæ
Wies³aw Wilczyñski, podsekretarz
oko³o 20 lat. W Polsce nale¿y rozwistanu w MENiS
jaæ prewencjê zdrowotn¹, np. kluby
fitness. W USA 1 dolar w³o¿ony w preKrzysztof Kuszewwencjê daje 4 USD oszczêdnoci na
ski, Pañstwowy
wydatkach na zdrowie. W dyskusji
Zak³ad Higieny

Fot. Jerzy Potentas

Miesi¹c dla zdrowia
131 maja 2005 r., koordynator: ZM TKKF Toruñ

równie¿ nowe formy rekreacji ruchowej, które mo¿na
wykorzystaæ podczas obozów, kolonii, festynów czy nawet
wyjazdów za miasto. Najciekawsze propozycje programowe zaprezentowane na festiwalu wyró¿nione zostan¹
dyplomami, które wrêcz¹ gocie oficjalni  przedstawiciele MENiS, PKOl i w³adz województwa wielkopolskiego.

przytaczano te¿ przyk³ady pozytywnych inicjatyw, np. warszawska AWF popo³udniami otwiera za niewielk¹ op³at¹ sale gimnastyczne dla ludnoci. To cenne inicjatywy.
W II czêci forum odby³ siê blok informacyjny Polskiej Korporacji Bran¿y Sportowo-Rekreacyjnej, w ramach którego przedstawiono tematy: Baza sportowa w gminie  Lech Adam Bartnik, Zewnêtrzne syntetyczne nawierzchnie sportowe  Konrad Sobecki, Budowa lodowisk  Tomasz Bukowiecki, Pod³ogi Sportowe  Andrzej Szczepanik, Nawierzchnie kortów
tenisowych oraz obiektów L.A.  Marek Piotrowicz.
Tematyka forum wywo³a³a ogromne zainteresowanie.
Uczestnicy zadawali prelegentom wnikliwe pytania. W przerwach trwa³y o¿ywione dyskusje.
Tradycyjnie termin forum zbiega³ siê z terminem XI Miêdzynarodowych Targów Sport - Rekreacja 2005, 24-26 lutego. Uczestnicy wziêli udzia³ w uroczystym otwarciu targów, zwiedzali ekspozycje, aby zapoznaæ siê
z aktualnymi trendami
w budownictwie sportowym. Targi by³y uzupe³nieniem forum, dostarczaj¹c przyk³adów
praktycznych do teoretycznych rozwa¿añ.

EJ
n

Uroczyste
otwarcie targów
- symbolicznego
przeciêcia
wstêgi dokona³a
Irena Szewiñska

Fot. Jerzy Potentas

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Kalendarz imprez w 2005 r.

1
2
3
4

z ¿ycia federacji
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z

¿ycia federacji
sport dla wszystkich

Targi

z ¿ycia federacji

Pod honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej i
Spor tu, 24-26 lutego,
odby³ siê XI Kompleks
Miêdzynarodowych Targów Spor t-Rekreacja
2005.

Fot. MTP

Sport-Rekreacja
Fot. MTP

2005

Organizatorem by³y Miêdzynarodowe Targi Polska. Mimo zmiany
lokalizacji z AWF na Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie impreza
nie utraci³a sportowego charakteru.
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W konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu na Inwestora Roku 2004 (dla inwestycji
dofinansowywanych ze rodków z dop³at do gier
liczbowych Totalizator Sportowy) laureatami
zosta³y nastêpuj¹ce firmy:
nw kategorii hal od 36x18m do 44x22m:
I miejsce  Urz¹d Gminy Mielnik za obiekt wg
projektu A. Grochowskiego z Bia³egostoku
II miejsce  Urz¹d Gminy w Jarocinie za obiekt wg
projektu Zak³adu Projektowo-Us³ugowego Domus
z Poznania
III miejsce  Urz¹d Gminy w Pi¹tku za obiekt wg
projektu WDI w Kaliszu
nw katagorii hal sportowych o wymiarach areny
44x22 m i wiêksze:
I miejsce  Urz¹d Gminy Reszel za obiekt wg
projektu Przedsiêbiorstwa Instalacyjno-Projektowego AC-system w Suwa³kach
II miejsce  Urz¹d Gminy Paw³owice za obiekt wg

rek Poznañski. Bardzo wyrównane i emocjonuj¹ce pojedynki
zgromadzi³y wielu kibiców.
Serca publicznoci podbi³a nowa dyscyplina sportowa 
Nordic Walking. Widzowie interesowali siê zarówno pokazami
technik, jak i konferencj¹ na ten temat. Oblegane by³y stoiska
wystawców promuj¹cych Nordic Walking, a wiele osób zdecydowa³o siê nabyæ sprzêt na targach.
Liczna publicznoæ przygl¹da³a siê dynamicznym pokazom klubów i szkó³ fitness, zw³aszcza jogi oraz active bike. Szczególnie ciep³o przyjêto wyst¹pienie Klubu Aktywnej Mamy, gdzie z mamami
æwiczy³y niemowlêta. Podczas prezentacji nowych dyscyplin fitness:
flexibar i fibox widzowie chêtnie korzystali z mo¿liwoci potrenowania z instruktorami. Pokazy fitness zaowocowa³y m.in. tym, ¿e
ogl¹daj¹cy ustawili siê w kolejce do pomiaru tkanki t³uszczowej.
Pod okiem instruktorów mo¿na by³o postrzelaæ z ³uku, wspi¹æ
siê na specjaln¹ ciankê ustawion¹ przed wejciem do PKiN. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy sztuk walki, ale niewie-

projektu Studio Architektoniczne EMSA 2 z Pszczyny
III miejsce  Urz¹d Gminy w Szczucinie za obiekt wg
projektu Studia Architektonicznego ZET z Krakowa

zestaw do æwiczeñ gimnastycznych dla dzieci
III miejsce  firmie Polanik za przenone przeszkody do biegu na 3 tys. m

W konkursie Polskiej Konfederacji Sportu na
najlepiej zaprojektowany i wykonany strategiczny
obiekt sportowy w 2004 roku zwyciê¿y³ Urz¹d
Miasta Ostrowiec wiêtokrzyski za p³ywalniê
olimpijsk¹ Rawszczyna.

Laureatami konkursu Miêdzynarodowych Targów Polska na nowatorsk¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê
ekspozycjê targow¹ XI Kompleksu Miêdzynarodowych Targów Spor t-Rekreacja 2005 zosta³y:
n w kategorii Moda i akcesoria sportowe wyró¿nienia przyznano firmom: Colo i Tora Zajdel II
n w kategorii Sprzêt sportowy i rekreacyjny
Victora otrzyma³a firma Unique Sports Intelligence, a wyró¿nienia: International Medical Group, Del
Sport oraz Sewim
n w kategorii Budownictwo i modernizacja obiektów sportowych zdobywcami Victora zosta³y firmy:
Zielona Architektura oraz Barlinek, a wyró¿niono:
Masters, Interplastic Roger ¯ó³towski, Polcourt,
Tamex Obiekty Sportowe i Mitex.

Polski Komitet Olimpijski w konkursie na najlepszy produkt XI Kompleksu Miêdzynarodowych
Targów Sport-Rekreacja 2005 w kategorii sprzêt
sportowy przyzna³ nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce  firmie Hes Wyrób Urz¹dzeñ Sportowo-Rekreacyjnych, Rehabilitacyjnych i Si³owych za
urz¹dzenia do æwiczeñ miêni grzbietu, barku i
klatki piersiowej
II miejsce  firmie Polsport Bielsko-Bia³a za

le osób z publicznoci zdecydowa³o siê spróbowaæ si³ na macie.
Zwiedzaj¹cy chêtnie korzystali z nauki gry w golfa, któr¹
prowadzili szkoleniowcy na specjalnie przygotowanym minipolu golfowym. W ramach Salonu Golfa odby³o siê te¿ spotkanie z
Jerzym Czaplejewiczem, miêdzynarodowym sêdzi¹ golfa, autorem podrêcznika i przewodnika Golf Vademecum, a tak¿e
t³umaczem Regu³ Gry w Golfa.
Dla najm³odszych zorganizowano konkurs plastyczny Sport
w PKiN widziany oczami dziecka, w którym zwyciê¿yli: w kategorii 1-3 klasa szko³y podstawowej  Zuzanna Wo³odko (7 lat), w
kategorii 4-6 klasa szko³y podstawowej  Rami Faraj (12 lat), w
kategorii 1-3 klasa gimnazjum  Emilia Skar¿yñska (14 lat).
Laureaci otrzymali sprzêt do æwiczeñ ufundowany przez Miêdzynarodowe Targi Polska.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ na kolejn¹ edycjê Kompleksu Miêdzynarodowych Targów Sport-Rekreacja 2006, które odbêd¹ siê 2-4 marca 2006 r.
n

Pokazy hula-hop na
stoisku producenta
pod³óg sportowych

Fot. MTP

wyniki konkursów

Podczas imprezy zaprezentowa³o siê 135 wystawców, w tym
21 zagranicznych z: Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii,
Niemiec, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii oraz W³och. Wród
propozycji obejmuj¹cych projektowanie, realizacjê, wyposa¿enie oraz modernizacjê obiektów sportowych, a tak¿e sprzêtu,
akcesoriów i ubrañ, w ofercie targowej znalaz³o siê wiele ciekawostek. Jedn¹ z nich by³a komora kriogeniczna, stosowana w
traumatologii sportowej oraz wspomaganiu treningu wytrzyma³ociowego. Zwiedzaj¹cy mogli poddaæ siê zabiegowi w temperaturze od -120 do -160ºC. Inn¹ nowink¹ by³o urz¹dzenie wykonuj¹ce prawoskrêtny masa¿ wibracyjny ca³ego cia³a.
Targom towarzyszy³o wiele imprez skierowanych zarówno do
bran¿y, jak i do publicznoci zainteresowanej sportem. Rozstrzygniêto liczne konkursy dla wystawców i inwestorów (patrz ramka).
Targi obfitowa³y w warsztaty, seminaria oraz pokazy. Burzliwy przebieg mia³a debata przygotowana przez Sport Management pt. Kluby fitness. Organizacja i zarz¹dzanie, gdy¿ uczestnicy dyskusji prezentowali ró¿ne, czêsto skrajnie odmienne koncepcje na rozwój fitness.
Podczas targów Marek Schuster ustanowi³ oficjalny rekord
Polski w biegu na bie¿ni mechanicznej: w ci¹gu 24 godzin przebieg³ 206,9 km. Imprezê prowadzili przedstawiciele portalu internetowego www.biegajznami.pl, gdzie zosta³a zamieszczona relacja
na ¿ywo z biegu. Na ustawionej obok bie¿ni chêtni mogli potrenowaæ u boku sportowca. Ogólne uznanie zdoby³a omioletnia Ala,
która towarzyszy³a Markowi Schusterowi przez ok. godziny. Podczas biegu odby³y siê konkursy, a tak¿e zbiórka pieniêdzy i licytacje koszulek z autografami Roberta Korzeniowskiego (równie¿
na stronach www.biegajznami.pl), z których dochód zostanie przekazany na leczenie znanej polskiej biegaczki Barbary Szlachetki.
Zaprezentowa³a siê tak¿e najlepsza w Polsce wyczynowa
dru¿yna rowerowa w sk³adzie: Magdalena £¹czak, Pawe³ Dybek, Pawe³ Moszkowicz i Maciek Olesiñski. Zawodnicy opowiedzieli o swoich startach i dowiadczeniach w rajdach przygodowych, pokazali filmy z imprez, w których uczestniczyli.
Z okazji 50-lecia PKiN odby³ siê turniej szermierki, w którym pierwsze miejsce zaj¹³ Marian Sypniewski. Turniej prowadzi³ i komentowa³ prezes Polskiego Klubu Szermierczego  Ma-

Pokaz szermierki
w wykonaniu dzieci

Prezenterka
flexibar
z chêtnymi
widzami
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Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Pod Patronatem

Patronat medialny

XI Sportowy Turniej
Aleksandra Kwaniewskiego

P

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

oprzednie edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin
cieszy³y siê ogromnym powodzeniem. W X jubileuszowym STMiG wziê³o udzia³
448 miast i gmin ze wszystkich województw. £¹cznie w
imprezach rekreacyjnosportowych wystartowa³o
3 440 147 osób. Zdobywcy
dziesiêciu czo³owych miejsc
w ka¿dej grupie otrzymali
dofinansowanie na wakacyjne obozy rekreacyjnosportowe, w których ³¹cznie
uczestniczy³o 1766 dzieci.
Trwaj¹ przygotowania nastêpnej, mamy nadziejê,
jeszcze liczniej reprezentowanej, jeszcze wspanialszej
imprezy.
Zapraszamy wszystkich do
udzia³u w XI Sportowym
Turnieju Miast i Gmin
2005. (red)
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Miast i Gmin 2005

sport
dla wszystkich

Regulamin
XI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2005

1. Udzia³ i zg³oszenia
W XI Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który
odbêdzie siê 1 czerwca 2005 r., startowaæ mog¹
wszyscy mieszkañcy danego miasta lub gminy
zameldowani na pobyt sta³y lub czasowy - osoby
doros³e, a tak¿e przedszkolaki, uczniowie szkó³,
studenci, pracownicy dzia³aj¹cych tam firm,
wczasowicze itp.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju
jest udzia³ w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub zespo³owym,
turystyce lub innej aktywnoci ruchowej  nieprzerwanie przez minimum 30 minut.
Osoba startuj¹ca w turnieju mo¿e braæ udzia³
w wielu imprezach rekreacyjno-sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowoci przez
ró¿nych organizatorów i za ka¿dym razem mieæ
zaliczone uczestnictwo. W imprezach, a nie konkurencjach w ramach tej samej imprezy!
Zg³oszenia miasta lub gminy do udzia³u w turnieju dokonuje w³aciwy organ samorz¹du terytorialnego. Zg³oszenia - na formularzu wzór nr 1 nale¿y dokonaæ do 25 maja 2005 r. do w³aciwej
Wojewódzkiej Komisji Turniejowej.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe dokonuj¹
zbiorczych zg³oszeñ do Centralnej Komisji Turniejowej do 26 maja 2004 r. pod adresem: Krajowa
Federacja Sportu dla Wszystkich, 00-687 Warszawa,
ul. Wspólna 61, tel./faks (0-22) 825 85 88, 825 11
13, e-mail: federacja@post.pl

2. Organizatorzy
Organizatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem

Do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast!
Do dyrektorów przedszkoli,
szkó³ i rektorów
wy¿szych uczelni!
Do dyrektorów
przedsiêbiorstw pañstwowych i w³acicieli firm
prywatnych!
Do trenerów, instruktorów,
dzia³aczy sportowych,
turystycznych i animatorów
kultury fizycznej!
1 czerwca 2005 roku po raz
jedenasty przeprowadzony
zostanie na terenie ca³ego
kraju Sportowy Turniej Miast i
Gmin. Jest to najwiêksza
impreza sportu masowego nie
tylko w Polsce, ale równie¿ w
Europie. W tym samym dniu
na ca³ym wiecie odbywaj¹
siê imprezy sportowe w
ramach wiatowego dnia
sportu Challenge Day, rozgrywanego pod auspicjami
TAFISA (Trim And Fitness
International Sport For All
Association).
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest udzia³
w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie
indywidualnym lub zespo³o-

wym, turystyce lub innej
aktywnoci ruchowej  nieprzerwanie przez minimum 30
minut.
Celem g³ównym Turnieju jest
aktywizacja ruchowa jak
najwiêkszej liczby naszych
obywateli, szczególnie tych,
którzy dotychczas nie interesowali siê rekreacj¹ fizyczn¹,
nie uprawiaj¹ sportu, nie
æwicz¹ codziennie, nie wyje¿d¿aj¹ na weekendy i wycieczki.

Gdy pod patronatem samorz¹dów lokalnych przygotujemy
bogaty program sportoworekreacyjny, turystyczny i
rozrywkowy, gdy w przedszkolach, szko³ach, uczelniach,
jednostkach wojskowych,
ochotniczych hufcach pracy
zorganizujemy Dzieñ Sportu,
gdy kierownictwa firm, zak³adów pracy i urzêdów stworz¹
warunki dla swojej za³ogi do
aktywnej rekreacji - osi¹gniemy cel.
Ze sportowym pozdrowieniem
prezes
Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich
pose³ na Sejm RP
Mieczys³aw Czerniawski

STMiG jest samorz¹d terytorialny. Koordynacjê i
nadzór nad turniejem na szczeblu wojewódzkim
prowadz¹ Komisje Wojewódzkie. Koordynacjê turnieju i jego ocenê na szczeblu krajowym prowadzi
Centralna Komisja Turniejowa.

3. Cel

Upowszechnianie kultury fizycznej wród najszerszych krêgów spo³eczeñstwa. Aktywnoæ fizyczna
jest niezbêdna do prawid³owego rozwoju fizycznego, psychicznego i spo³ecznego ludzi w ka¿dym wieku. Polskie spo³eczeñstwo cechuje niska aktywnoæ
fizyczna. Szacuje siê, ¿e zaledwie oko³o 30% dzieci i
m³odzie¿y oraz 10% doros³ych uprawia ró¿ne formy ruchu, w których rodzaj i intensywnoæ obci¹¿eñ wysi³kowych zaspokajaj¹ podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu. Niezbêdne jest pobudzenie aktywnoci ruchowej spo³eczeñstwa poprzez
ró¿ne inicjatywy lokalne, a tak¿e ogólnopolskie, takie jak Sportowy Turniej Miast i Gmin.

4. Termin
XI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2005 zostanie
przeprowadzony 1 czerwca 2005 roku.

5. Sprawozdawczoæ
Bezporedni organizatorzy przekazuj¹ informacjê o przebiegu STMiG w³aciwej Komisji Wojewódzkiej 1 czerwca 2005 r. do godz. 18.00 na formularzu wzór nr 2.
Komisje Wojewódzkie zobowi¹zane s¹ przekazaæ Centralnej Komisji Turniejowej zbiorcz¹ informacjê na formularzu wzór nr 3  faksem lub
poczt¹ elektroniczn¹
1 czerwca 2005 r. do godz. 19.00!!!
Informacje przekazane po tym terminie nie bêd¹
brane pod uwagê podczas zestawiania klasyfikacji generalnej. Dokumenty oryginalne (wzór nr 3 i

wzór nr 2) nale¿y dostarczyæ do siedziby KFSdW
w ci¹gu 7 dni. Komisje Wojewódzkie s¹ w pe³ni
odpowiedzialne za wiarygodnoæ przekazanych informacji zbiorczych.

6. Ocena wyników

Uczestnicz¹ce miasta i gminy klasyfikowane bêd¹
w nastêpuj¹cych grupach:
I
do 5 tys. mieszkañców
II
od 5 do 7,5 tys. mieszkañców
III
od 7,5 do 15 tys. mieszkañców
IV
od 15 do 40 tys. mieszkañców
V
od 40 do 100 tys. mieszkañców
VI
ponad 100 tys. mieszkañców

Trzy kryteria decydowaæ bêd¹ o punktach
zdobytych przez dane miasto lub gminê:
Porównanie procentowe liczby osób startuj¹cych w turnieju z ogóln¹ liczb¹ mieszkañców.
Porównanie procentowego udzia³u rodków bud¿etowych przeznaczonych na kulturê fizyczn¹ w stosunku do ca³ego bud¿etu miasta lub gminy na rok 2005.
Porównanie procentowe liczby cz³onków
klubów i stowarzyszeñ sportowych w stosunku
do liczby mieszkañców danego miasta lub gminy.
Ostateczna kolejnoæ w ka¿dej grupie ustalona zostanie w oparciu o sumê punktów zdobytych przez dane miasto lub gminê w poszczególnych kryteriach.

1
2
3

Punktacja ka¿dego kryterium:
I miejsce: liczba punktów równa liczbie
startuj¹cych miast i gmin w danej grupie plus
(+) 1 pkt
n II miejsce: liczba punktów równa liczbie
startuj¹cych miast i gmin w danej grupie
minus () 1 pkt
n
n

13

z

¿ycia federacji
sport dla wszystkich

z ¿ycia federacji

Nagrody centralne uzale¿nione bêd¹ od wysokoci dofinansowania XI Sportowego Turnieju Miast i Gmin przez MENiS i bêd¹ znane po zatwierdzeniu bud¿etu na rok 2005.

Centraln¹ Komisjê Turniejow¹ powo³uje Zarz¹d Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich. Siedzib¹ Komisji jest biuro KFSdW.
Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady wspó³pracy
z mediami: ogólnopolsk¹ pras¹, radiem i telewizj¹.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe powo³uj¹ Urzêdy
Marsza³kowskie w porozumieniu z Zarz¹dami Wojewódzkimi TKKF oraz innymi stowarzyszeniami sportu masowego dzia³aj¹cymi w województwie. Wojewódzkie Komisje
Turniejowe ustalaj¹ zasady wspó³pracy z regionalnymi

Wzór nr 1

Cz³onkowie zwyczajni
1. Federacja Sportowa Energetyk
2. Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
3. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
4. Liga Obrony Kraju
5. Luterañska Organizacja Sportowa w RP
6. Polska Federacja Sportu M³odzie¿owego
7. Polski Zwi¹zek Sportu Budo
8. Polski Zwi¹zek Sportu Niepe³nosprawnych
Start
9. Polski Zwi¹zek Stowarzyszeñ Sportu Psich
Zaprzêgów
10. Polski Zwi¹zek Weteranów Lekkiej Atletyki
11. Polskie Towarzystwo Ringo
12. Polskie Towarzystwo Turystyczno
-Krajoznawcze
13. Polskie Towarzystwo Warcabowe

8. Nagrody

7. Za³o¿enia organizacyjno-finansowe

9. Postanowienia koñcowe
W sprawach nie ujêtych niniejszym regulaminem w ka¿dym przypadku decydowaæ bêdzie komisja w³aciwego
szczebla. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie zmian w jego zapisach przys³uguje wy³¹cznie Centralnej Komisji Turniejowej.

14. Prawos³awna Organizacja Sportowa RP
15. Salezjañska Organizacja Sportowa RP
16. Stowarzyszenie Makabi Polska
17. Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan
18. Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i
Osób w Podesz³ym Wieku
19. Stowarzyszenie Parafiada im. w. Józefa
Kalasancjusza
20. Stowarzyszenie Pomocy M³odzie¿y M³odzie¿
Polska
21. Szkolny Zwi¹zek Sportowy
22. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
23. Towarzystwo Kultury Fizycznej Budowlani
24. Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
25. Wojskowe Stowarzyszenie Sport - Turystyka  Obronnoæ
26. Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe

INFORMACJA ZBIORCZA Z PRZEBIEGU SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2005

Województwo

Województwo

Starostwo

n azw a
miejscowoœ ci

miasto*

gmina*

miasto i gmina*

liczba
mieszkañców

1

2

3

4

5

Liczba cz³onków
klubów spor towych,
stowar zyszeñ kultury
fizycznej

%4÷3

6

7

% œ rodków w
bud¿ecie 2005 r.
p r zezn aczon ych n a
kult. fizyczn¹

I grupa do 5 tys. mieszkañców
organizator
tel.kontakt.

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

IV grupa od 15 do 40 tys. mieszkañców

*) okreliæ dok³adnie: miasto, gmina lub miasto i gmina (postawiæ znak x w odpowiedniej rubr yce)

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Data

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

pieczêæ i podpis
prezydenta,
burmistrza, wójta

INFORMACJA Z PRZEBIEGU SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2005
Województwo

Starostwo

Krótki opis przebiegu turnieju
miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

V grupa od 40 do 100 tys. mieszkañców

Data

sport
dla wszystkich

pieczêæ i podpis
prezydenta,
burmistrza, wójta

VI powy¿ej 100 tys. mieszkañców

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

Data
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Wzór nr 3

II grupa od 5 do 7,5 tys. mieszkañców

III grupa od 7,5 do 15 tys. mieszkañców

Wzór nr 2

Zapraszamy do wspó³pracy inne
stowarzyszenia kultury fizycznej, aby
czynnie wziê³y udzia³ w XI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2005.

n

ZG£OSZENIE UDZIA£U W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST i GMIN 2005

adres ur zêdu z kodem pocztowym,
telefon/faks

Ró¿norodnoæ organizacji zrzeszonych
w Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich wiadczy o potrzebie jej
istnienia. Cz³onkostwo w federacji nie
odbiera samodzielnoci zrzeszonym w
niej organizacjom, s¹ one w dalszym
ci¹gu niezale¿ne i samorz¹dne.
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jest organizacj¹ dzia³aj¹c¹ ponad
podzia³ami wiatopogl¹dowymi i
politycznymi, tworzy p³aszczyznê
wspó³pracy jej cz³onków w dziele
upowszechniania kultury fizycznej i
promowania zdrowego sportowego
stylu ¿ycia.

Krajowa Federacja Spor tu dla Wszystkich
aktualnie zrzesza nastêpuj¹ce organizacje

orodkami telewizyjnymi i lokalnymi rodkami masowego
przekazu.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe dokonuj¹ podsumowania turnieju na szczeblu swego województwa, wyró¿niaj¹c najlepsze miasta i gminy oraz organizatorów.
Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania wyników na podstawie informacji zbiorczych nades³anych przez Komisje Wojewódzkie oraz przyznaje nagrody.

III miejsce: liczba punktów równa liczbie startuj¹cych
miast i gmin w danej grupie minus () 2 pkt. itd.
Ostatnie miasto lub gmina w ka¿dej grupie zawsze otrzymuje 1 punkt.
Przy ocenie wyników ogólnopolskiego wspó³zawodnictwa podstawowym kryterium bêdzie procentowe porównanie liczby startuj¹cych w STMiG do liczby mieszkañców
danego miasta lub gminy. W przypadku takiej samej liczby
punktów bêdzie ono decydowa³o o zajmowanym miejscu.
n

pieczêæ i podpis
Przewodnicz¹cego
Komisji Wojewódzkiej
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n 32 72 uczestników tych imprez
n 50 prowadzonych w tym czasie dzieciêcych i m³o-

Wychowanie poprzez sport
edukacj¹ jutra!

Udany

Od kilku lat obserwujemy coraz wiêksze zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych sprawami kultury fizycznej, kultury i turystyki
oraz ciekawymi inicjatywami i pomys³ami poszczególnych rodowisk tepedowskich. Jest to zas³ug¹
aktywu spo³ecznego animatorów, pracowników oraz
szerokiego grona kadry instruktorskiej, tak bardzo
zaanga¿owanej w wychowanie dzieci i m³odzie¿y.
Podobnie jak w latach poprzednich oceny dokona³a Komisja Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki
przy ZG TPD na podstawie informacji pisemnych od
bezporednich organizatorów, uwzglêdniaj¹cych elementy programowe oraz materia³y pomocnicze (kroniki, zdjêcia, czêæ opisow¹). Oceniano równie¿ ciekawe inicjatywy oddolne. Ogólnie zrealizowano 32
zadania konkursowe, w których uczestniczy³o 75 517
dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych.

Konkurs przyniós³ konkretne efekty, z których do najistotniejszych nale¿y zaliczyæ:
n 31 wybudowanych prostych urz¹dzeñ i miejsc do

organizacji gier sportowych i zabaw rekreacyjnych

nieju Miast i Gmin
n 785 uczestników tych imprez
n 7 prowadzonych wypo¿yczalni sprzêtu sportowe-

go i turystycznego
n 125 zorganizowanych w czasie konkursu Gaze-

Od 11 lat organizuj¹ akcjê Stop! Dziecko na drodze. Bezporedni organizatorzy Rodzinnych Rajdów Rowerowych z udzia³em licznej grupy dzieci
niepe³nosprawnych w Orodku Rehabilitacji dzieci
niepe³nosprawnych.

n rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Pod
Parasolem w Szczypiornie (woj. mazowieckie)

W festynie z okazji
Miêdzynarodowego
Dnia Dziecka w Górze
wziê³o udzia³ w 2004 r.
ponad 2500 dzieci
z ca³ej gminy Góra

Z okazji 85-lecia TPD impreza Powitanie Wiosny
(zabawy, konkursy, mecze). Zorganizowano 4 obozy
weekendowe oraz crossy rowerowe po³¹czone z imprezami rekreacyjno-sportowymi. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wypo¿yczalnia rowerów oraz
akcja Zima na wsi (2032004 r.).

n Oddzia³ Okrêgowy TPD w Mor¹gu (woj. warmiñsko-mazurskie)
Dzia³acze Towarzystwa zorganizowali dla dzieci i
m³odzie¿y przebywaj¹cej na pó³koloniach ciekaw¹
imprezê Dzieci z pi³k¹ no¿n¹, z du¿¹ frekwencj¹
startuj¹cych zespo³ów, a wszyscy sêdziowie prowadzili spotkania spo³ecznie.

Szosowe wycigi rowerowe sta³y element
obchodów Dnia
Dziecka w Górze

n Zarz¹d Dzielnicowy TPD  Wola w Warszawie

Najwiêksza impreza zorganizowana przez wolontariuszy na Woli  Halowy Turniej Pi³ki No¿nej, odbywaj¹cy siê corocznie w okresie ferii zimowych, w

no¿na w TPD
n 2873 uczestników tych imprez
n 72 zorganizowane imprezy z okazji Dnia Dziecka
n 16 880 uczestników tych imprez
n 39 zorganizowanych imprez biegowych

sport
dla wszystkich

Oto ciekawsze inicjatywy
podejmowane przez placówki TPD:

n Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Górze (woj. dolnol¹skie)

Rajdy rowerowe
to czêsto organizowane imprezy dla dzieci
i rodziców.
Góra 2003/2004

n 93 imprezy zorganizowane w ramach Akcji Zima
n 5432 uczestników Sportowej Zimy
n 140 imprez zorganizowanych w ramach Akcji Lato
n 6597 uczestników Sportowego Lata
n 84 festyny rekreacyjno-sportowe
n 21 013 uczestników tych imprez
n 89 zorganizowanych imprez turystycznych
n 4880 uczestników tych imprez
n 72 placówki uczestnicz¹ce w turniejach Pi³ka
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sprawnych
n 351 uczestników tych zespo³ów
n 14 uczestnicz¹cych placówek w Sportowym Tur-

Konkurs TPD
Po raz kolejny z inicjatywy Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci przeprowadzony zosta³ ogólnopolski konkurs, który obejmowa³ roczn¹ dzia³alnoæ sportowo-rekreacyjn¹, kulturaln¹ i turystyczn¹
w poszczególnych rodowiskach, ogniskach wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych, jak równie¿ w zarz¹dach miejskich, gminnych, okrêgowych, wojewódzkich i regionalnych w
latach 20032004 na terenie kraju.

dzie¿owych zespo³ów sportowych
n 1376 uczestników zajêæ tych zespo³ów
n 20 prowadzonych zespo³ów dla dzieci niepe³no-

n 5449 uczestników tych imprez
Bardzo licznie dzieci i m³odzie¿ uczestniczy³y w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach poetyckich,
plastycznych oraz ekologicznych (materia³y osobno
publikowane w Przyjacielu Dziecka).
Tradycyjnie du¿ym zainteresowaniem w czasie
trwania konkursu cieszy³a siê dzia³alnoæ imprezowa
dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych a szczególnie: festyny rekreacyjno-sportowe, rajdy rowerowe,
wycieczki piesze, autokarowe, imprezy biegowe oraz
turnieje: pi³ki no¿nej, minikoszykówki, pi³ki rêcznej,
tenisa sto³owego, badmintona, gry wietlicowe itp.

tek ciennych o tematyce sportowej, kulturalnej
i turystycznej
n 96 - udzia³ lub organizacja imprez szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego lub wojewódzkiego
n 4348 uczestników tych imprez
n 34 zorganizowane imprezy rowerowe lub udzia³ w Rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym prze oddzia³y TPD szczebla okrêgowego lub regionalnego
n 2529 uczestników tych imprez
n 37 zorganizowanych imprez w ramach akcji Stop!
Dziecko na drodze; przeprowadzenie szkoleñ
dzieci w celu zdobycia kart rowerowych
n 1439 uczestników tych imprez
n 31 imprez zorganizowanych z okazji 85-lecia TPD

Tak uczczono
10-lecie TPD
w ubieg³ym roku
w Górze, upamiêtniaj¹c te¿
85-lecie TPD.
Góra 2004 r.
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Na wniosek Komisji Spor tu, Kultur y,
Rekreacji i Tur ystyki ZG TPD laureatom
przyznano puchary i dyplomy za edycjê
20032004 r. w kategoriach:
Placówki TPD i inne
n Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci
Zarz¹d Ko³a TPD
38-300 Gorlice
ul. Kard. Wyszyñskiego 29/10
woj. ma³opolskie
n Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci
rodowiskowe Ognisko
Wychowawcze Pod Parasolem w Szczypiornie
05-180 Pomiechówek
woj. mazowieckie
n Uczniowski Klub
Sportowy Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci
31-020 Kraków
ul. wiêtego Marka 20/14
woj. ma³opolskie
n Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sienkiewicza 25
woj. mazowieckie
n Zespó³ Szkolno
-Gimnazjalny w ¯êdowicach
47-120 Zawadzkie
ul. Strzelecka 35
woj. opolskie
n rodowiskowe
Ognisko Wychowawcze
01-926 Warszawa
ul. Pabla Nerudy 1
woj. mazowieckie
Oddzia³y
regionalne, okrêgowe,
miejskie, dzielnicowe
n l¹ski Oddzia³
Regionalny TPD
40-020 Katowice
ul. wiêtego Jana 10
woj. l¹skie

z ¿ycia federacji
którym w 2003 r. uczestniczy³o 690 pi³karzy, a w 2004
r.  702 osoby. Warto nadmieniæ, ¿e w turniejach uczestniczy³y zespo³y z Orodków Szkolno-Wychowawczych i
Domów Dziecka z terenu ca³ego Mazowsza.

n rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Pabla Nerudy w Warszawie

n Podkarpackie Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Zarz¹d Regionalny
35-030 Rzeszów
ul. 3-ego Maja 9
woj. podkarpackie

Z inicjatywy grona wolontariuszy oraz dzia³aczy sportowych wykonano nowe boisko pi³karskie o nawierzchni
trawiastej, z ³awkami, na którym od wiosny 2005 r. trenowaæ bêdzie dru¿yna pi³karska TPD  Bielany, a tak¿e
organizowane bêd¹ imprezy i festyny dla dzieci i m³odzie¿y oraz niepe³nosprawnych.

n Lubelski Oddzia³
Regionalny TPD
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 54
woj. lubelskie

n Lubelski Oddzia³ Regionalny TPD w Lublinie

n Odzia³ Okrêgowy TPD
14-300 Mor¹g
ul Dworcowa 3
woj. warmiñsko-mazurskie
n Odzia³ Okrêgowy TPD
59-220 Legnica
woj. dolnol¹skie
n Oddzia³ Miejski TPD
59-220 Legnica
ul. Grunwaldzka 2/20
woj. dolnol¹skie
n Oddzia³ Miejski TPD
41-608 wiêtoch³owice
ul. Karpacka 3
woj. l¹skie
n Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci
Zarz¹d Miasta i Gminy
56-200 Góra
ul. Pi³sudskiego 58
woj. dolnol¹skie
n Oddzia³ Miejski TPD
42-20 Czêstochowa
ul. Waszyngtona 62
woj. l¹skie
n Zarz¹d Dzielnicowy
TPD  Wola
01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 6
woj. mazowieckie

Opiekunowie wietlicy rodowiskowej TPD w Osiedlu
Czuby zorganizowali w okresie zimowym kulig dla 40
osób. Wynajêto zaprzêgi konne oraz zorganizowano gor¹cy poczêstunek. Podczas imprezy odby³y siê zawody
rekreacyjno-sportowe, po³¹czone z konkursem na ulepienie najpiêkniejszego ba³wana.

n Oddzia³ Miejski TPD w Czêstochowie

Towarzystwo nieustannie poszukuje nowych form i metod pracy. Zrealizowano ciekawy program pn. ¯yjmy
zdrowo i bez na³ogów, w którym uczestniczy³o 13 kó³
TPD, w tym 1035 uczniów! Wydzia³ Kultury w Czêstochowie dofinansowa³ przez Zarz¹d Miejski TPD program
I Miejskiego Przegl¹du Teatrzyków Malucha, w którym uczestniczy³o 8 teatrzyków dzia³aj¹cych przy ko³ach TPD (350 uczniów).

n Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w ¯êdowicach (woj. opolskie)

Ulubione formy rekreacyjne m³odzie¿y, w których tradycyjnie uczestnicz¹ ka¿dego roku, to rajdy i wycieczki
rowerowe ladami dawnego hutnictwa, w miejscowoci
Regolewiec. M³odzie¿ jest organizatorem lub wspó³organizatorem imprez kulturalnych, festynów rodzinnych
oraz imprez z okazji Dnia Dziecka. Przy organizacji
imprez rodowiskowych wspó³pracuj¹ z ko³em Gospodyñ Wiejskich.
Centralna Komisja Konkursu Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka w TPD zaprasza wszystkie placówki
Towarzystwa do udzia³u w nastêpnych edycjach konkursu w latach 20052008.
Organizatorzy wyra¿aj¹ serdeczne podziêkowanie
Urzêdowi Miejskiemu w Kole oraz dzia³aczom Ogniska
TKKF Sokó³ w Kole za doskona³¹ organizacjê Miêdzynarodowego Biegu Warciañskiego z udzia³em dzieci i
m³odzie¿y TPD z okazji 85-lecia dzia³alnoci Towarzystwa w 2004 r.
Szczególne s³owa uznania kierujemy pod adresem
placówek TPD, wolontariuszy oraz pracowników naszego Towarzystwa za ich ogromne zaanga¿owanie i wk³ad
w upowszechnianie kultury fizycznej, kultury i turystyki wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych na
terenie ca³ego kraju.
Gratulujemy i dziêkujemy.

Stanis³aw Paczkowski
n
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Zaproszenie
na Drawê

I Miêdzynarodowy sp³yw kajakowy
rzek¹ Draw¹ szlakiem Kardyna³a Karola Wojty³y
16 lipca 1955 roku z pla¿y w Czaplinku jeziorem Drawskim
rozpocz¹³ wêdrówkê kajakow¹ ks. Karol Wojty³a. 50 lat temu
po raz pierwszy przep³yn¹³ wraz z grup¹ studentów trasê sp³ywu. St¹d te¿ zawezwano go do przyjêcia sakry biskupiej.

Jak sam mówi³ w 1979 w Krakowie podczas I Pielgrzymki
do Polski, wezwano mnie aby byæ biskupem, w czasie kiedy by³em na kajakach, mo¿na by powiedzieæ  na ³odziach.
I wcale nie by³o ³atwe to wezwanie, bo wypad³o na samym
rodku wêdrówki po bardzo trudnej trasie.
Salezjañska Organizacja Sportowa SALOS w Czaplinku, Lokalna Organizacja Turystyczna w Czaplinku oraz
Urz¹d Miasta i Gminy Czaplinek zapraszaj¹ do udzia³u w I
Miêdzynarodowym sp³ywie rzek¹ Draw¹ szlakiem Kardyna³a Karola Wojty³y.
Sp³yw obj¹³ patronatem ordynariusz diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej ks. biskup Kazimierz Nycz.

Termin i trasa sp³ywu
n 3-dniowy w terminie 3-5 czerwca 2005 r. na trasie Czaplinek  Z³ocieniec
n 6-dniowy w terminie 3-8 czerwca 2005 r. na trasie Czaplinek  jez. Lubie

Cele sp³ywu

1
2
3

Uczczenie 50 rocznicy pierwszego przep³yniêcia rzeki
Drawy przez kardyna³a Karola Wojty³ê.
Zapoznanie turystów  kajakarzy z walorami turystycznymi i krajoznawczymi regionu.
Popularyzacja idei aktywnego wypoczynku i czynnego spêdzania czasu wolnego poprzez uprawianie turystyki kajakowej.

Warunki uczestnictwa

1

Zg³oszenie na sp³yw mo¿na dokonaæ w formie:
n telefonicznej w dni powszednie w godz. 10.00-17.00
(094) 375 47 90; n pisemnej na adres: Biuro LOT 
Czaplinek, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek; n e-mail:
splywdrawa50@czaplinek.pl

2
3

Termin zg³oszenia: do dnia 10 maja 2005 r.

Wp³ata zadatku w wysokoci 30% w terminie do dnia
17 maja 2005 r. na konto Salezjañskiej Organizacji
Sportowej w Pomorskim Banku Spó³dzielczym o/Czaplinek
nr konta: 69 8581 1027 0410 1778 2000 0001, z dopiskiem
Sp³yw-Drawa 50. Pozosta³a czêæ nale¿noci p³atna w dniu
rejestracji uczestników. Koszt sp³ywu 3-dniowego wynosi
160 z³ (wszystkie wiadczenia oprócz kajaka); 6-dniowego
 320 z³ (wszystkie wiadczenia oprócz kajaka).
W sp³ywie mog¹ uczestniczyæ osoby pe³noletnie, podpisuj¹c owiadczenie o zapoznaniu siê z regulaminem

4

sp³ywu. Uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
Osoby niepe³noletnie mog¹ p³yn¹æ wy³¹cznie pod nadzorem osoby doros³ej (rodzic, opiekun).
Uczestnik sp³ywu jest zobowi¹zany cile przestrzegaæ regulaminu, w szczególnoci: 1) przy rejestracji
okazaæ wa¿ny dokument to¿samoci lub legitymacjê szkoln¹, 2) posiadaæ w³asny sprzêt biwakowy, 3) podporz¹dkowaæ siê decyzjom kierownictwa, 4) p³yn¹æ w kamizelce asekuracyjnej.
Obowi¹zuje ca³kowity zakaz przebywania na wodzie
pod wp³ywem alkoholu.
Organizator mo¿e zapewniæ wypo¿yczenie kajaków za
op³at¹ w ograniczonej iloci. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ. Koszt wypo¿yczenia kajaka 2-osobowego wynosi 22
z³ za dobê. W razie uszkodzenia sprzêtu uczestnik odpowiada materialnie adekwatnie do rozmiarów szkody.
Organizator dysponuje strze¿onymi, p³atnymi miejscami parkingowymi.

5
6
7
8
9

Organizator zobowi¹zuje siê zapewniæ
1) opiekê ratowników, 2) doran¹ pomoc medyczn¹, 3) ubezpieczenie NW, 4) wy¿ywienie (niadania, obiadokolacje, prowiant do kajaka), 5) transport baga¿y i kajaków wzd³u¿ trasy sp³ywu oraz powrót uczestników do Czaplinka, 6) zabezpieczenie miejsc biwakowych, 7) specjalistyczne wydawnictwo o trasie sp³ywu.

Postanowienia koñcowe

1
2
3
4
5
6

Kierownictwo sp³ywu ma prawo wykluczyæ ze sp³ywu
osoby, które nie podporz¹dkuj¹ siê regulaminowi oraz
zarz¹dzeniom kierownictwa.
Kierownictwo sp³ywu nie bierze odpowiedzialnoci za
maj¹tek uczestników.
Organizatorzy ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczestników i warunki pogodowe mog¹ zmieniæ etapy sp³ywu.
Ostateczna interpretacja postanowieñ regulaminu
pozostaje w wy³¹cznych kompetencjach organizatorów.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na w³asnym sprzêcie (kajaki, sprzêt asekuracyjny) i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za jego stan techniczny.
Rezygnacja z udzia³u w sp³ywie na 7 dni lub mniej
przed jego terminem nie stanowi podstawy do zwrotu
wp³aconej kwoty. Rezygnacji z udzia³u w sp³ywie prosimy
dokonywaæ w formie pisemnej (fax, poczta, e-mail).
Osoby, które nie dokonaj¹ pisemnej rezygnacji, a nie
wezm¹ udzia³u w sp³ywie zostan¹ obci¹¿one pe³nymi
kosztami uczestnictwa wynikaj¹cymi z przes³anej karty zg³oszenia na podstawie wystawionego rachunku.
Informacje o sp³ywie: http://www.czaplinek.pl
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z ¿ycia federacji
n Koszykówka
ch³opców kat. A:
1. E³k;
2. Pieszyce;
3. roda l¹ska;
4. Warszawa-Bazylika

W dniach 29.04  04.05.2005 r. odbêd¹ siê w Warszawie
XVI wiatowe Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej Gino Borgogno Sdb pn. M³odzi buduj¹ nowy wiat bez granic. Wemie w nich udzia³ oko³o 1500  2000 m³odych sportowców salezjañskich (dziewcz¹t i ch³opców) z 27 krajów.

Udzia³ w igrzyskach zg³osi³y
nastêpuj¹ce kraje:
Austria, Belgia,
Bia³oru, Bonia,
Bu³garia, Chiny,
Chorwacja, Czechy,
Egipt, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Litwa,
Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia,
Rosja, S³owacja,
S³owenia, Syria,
Szwecja, Tanzania,
Ukraina, USA, Wêgry,
W³ochy

20

Celem Igrzysk jest stworzenie m³odzie¿y salezjañskiej
mo¿liwoci rywalizacji sportowej i budowania przez sport
nowego wiata, opartego na humanizmie i personalizmie,
respektuj¹cych takie fundamentalne wartoci jak: pokój, przyjañ, prawda, dobro, sprawiedliwoæ, wolnoæ,
mi³oæ, godnoæ osoby, solidarnoæ i fair play.
Szczegó³owe cele Igrzysk to: 1) sportowy  rywalizacja sportowa m³odzie¿y salezjañskiej ca³ego wiata i wy³onienie najlepszych, 2) kulturowy  wymiana wartoci
pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych ras, nacji, kultur i
spo³eczeñstw, 3) poznawczy  poznanie tradycji i kultury Warszawy oraz Polski, a tak¿e osi¹gniêæ minionego 15lecia, 4) promocyjny  ukazanie kulturowych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Polski, a szczególnie jej stolicy Warszawy, 5) integracyjny  zawarcie znajomoci i przyjani, wa¿nych z
punktu widzenia integracji Polski i Polaków w wymiarze
europejskim i wiatowym, 6) wychowawczy  przygotowanie do ¿ycia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami spo³ecznymi, z poszanowaniem odmiennoci w tworzonym przez m³odych nowym wiecie bez granic, 7) religijny  stworzenie wiatowej wspólnoty m³odych realizuj¹cych swe pos³annictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.
Salezjañska Organizacja Sportowa po raz trzeci organizuje igrzyska. Poprzednie (w 1997 i 2001 r.) zakoñczy³y siê wielkim sukcesem sportowym, organizacyjnym,
promocyjnym i kulturowym. Stowarzyszenie zosta³o wyró¿nione przez Premiera RP, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu, Prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i innych.
Patronat Honorowy nad tegorocznymi Igrzyskami
objêli: Prymas Polski JE Kard. Józef Glemp, Genera³
Ksiê¿y Salezjanów Pascual V. Chavez SDB, Minister
Edukacji Narodowej i Sportu Miros³aw Sawicki, prezy-
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Reprezentacja SALOS RP

XVI wiatowe
Igrzyska
M³odzie¿y
Salezjañskiej

n Koszykówka
ch³opców kat. B:
1. Nowa Ruda;
2. Su³ów.
n Koszykówka
dziewcz¹t kat. A:
1. Czaplinek;
2. Ostrów Wlkp.,
S³upsk.
n Koszykówka
dziewcz¹t kat. B:
1. Ostrów Wlkp.;
2. Szczecin.
n Pi³ka no¿na
kat A:
1. Sieradz;
2. Szczecin.
n Pi³ka no¿na
kat B:
1. Sieradz;
2. Soko³ów Podl.;
3. Szczecin.

n Pi³ka no¿na
5-osobowa kat. A:
1. Kraków;
2. Rumia, WarszawaBazylika.
n Pi³ka no¿na
5-osobowa kat. B:
1. Bydgoszcz;
2. Chojnice;
3. Kraków.
n Siatkówka
ch³opców kat. A:
1. Lubin;
2. Ostróda;
3. Zabrze.
n Siatkówka
ch³opców kat. B:
1. Lubin;
2. Ostróda;
3. Ostrów Wlkp.
n Siatkówka
dziewcz¹t kat. A:
1. Kraków;
2. Nowa Ruda;
3. Szczecin.

n Tenis sto³owy
ch³opców kat. A
1. Przemys³aw Gatz,
2. B³a¿ej Stanis³awski 
Chojnice;
3. Piotr Spychaj,
4. Piotr Pawlus  Pieszyce;
5. Konrad Czerkas,
6. Wojciech £otkowski 
Soko³ów Podl.;
7. Micha³ Szymañski,
8. Mariusz Miler,
9. Pawe³ Sobolewski,
10. Emil £ukawski 
Szczecin.
n Tenis sto³owy ch³opców kat. B
1. Adrian Pestka  Nowa
Ruda;
2. Micha³ Gudalewicz, 3.
Przemys³aw Kumierek
 Rumia;
4. Micha³ Krynicki,
5. Hubert Szmur³o 
Soko³ów Podlaski;
6. Mateusz B¹k,
7. Micha³ Kluczyñski 
Szczecin.

n Tenis sto³owy
dziewcz¹t kat. A
1. Justyna Zabrzewska 
Nowa ruda;
2. Monika Próchnicka,
3. Joanna Dêbska 
Ostróda;
4. Mirella Szerszunowicz
 Sêpopol;
5. Marzena Bogdan,
6. Katarzyna Horoszko,
7. Marta Szturc,
8. Agata Lisaj  Szczecin.
n Tenis sto³owy dziewcz¹t kat. B
1. Martyna Stanis³awska, 2. Weronika Wa³doch  Chojnice; 3.
Monika Gabry, 4.
Beata Krawczyk 
Ostróda; 5. Aleksandra
Pietrzyk  Rumia, 6.
Marta Szymañska, 7.
¯aneta Zduniak, 8.
Kamila Olek, 9. Monika
Pu³torak  Szczecin.

n Siatkówka
dziewcz¹t kat. B:
1. Lubin;
2. Lublin;
3. £ód  Wodna;
4. Zabrze.

dent Warszawy prof. Lech Kaczyñski.
W ramach bloku sportowego uczestnicy bêd¹ rywalizowaæ w dwóch kategoriach wiekowych (kat. A - 1987 i m³odsi; kat. B  1989 i m³odsi) w nastêpuj¹cych dyscyplinach:
koszykówce, pi³ce no¿nej, pi³ce no¿nej 5-osobowej, siatkówce i tenisie sto³owym.
Rozgrywki sportowe prowadzone bêdê na obiektach
Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wychowania
Fizycznego.
W ramach bloku kulturalnego i religijnego uczestnicy
wezm¹ udzia³ w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach: uroczyste otwarcie Igrzysk (Sala Kongresowa), przemarsz Traktem
Królewskim pn. M³odzi dla pokoju, wystêp Zespo³u Pieni i
Tañca Mazowsze, wieczór narodowy, wizyty w ambasadach,
uroczysta Msza w. w Katedrze pod przewodnictwem JE ks.
kard. Józefa Glempa, dyskoteka, zwiedzanie Warszawy, wystêpy zespo³ów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w
Kutnie, nawiedzenie miejsc kultu religijnego w Warszawie,
spotkania z cz³onkami Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, spotkanie z cz³onkami Episkopatu Polski, spotkanie z
w³adzami zgromadzeñ salezjañskich ksiê¿y i sióstr, spotkanie z Prezydentem Miasta Sto³ecznego Warszawy, mecz pi³ki
no¿nej: ambasadorzy  ksiê¿a salezjanie, piknik salezjañski
z udzia³em mieszkañców Warszawy, konkurs plastyczny, kon-

kurs wiedzy o Polsce i Warszawie, zwiedzanie Centrum
Edukacji Olimpijskiej, wizyta w Muzeum Sportu, pogodne wieczory, pokazy sztucznych ogni, wystêp Teatru
ITD, wystêp Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego, uroczyste zamkniêcie Igrzysk.
Uczestnicy Igrzysk zakwaterowani bêd¹ w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Bêd¹ mogli tak¿e skorzystaæ z oferty turystycznej
obejmuj¹cej zwiedzanie Warszawy i wycieczkê do ¯elazowej Woli.
Patronem medialnym Igrzysk s¹: Telewizja Polska
S.A., Polskie Radio S.A., Gazeta Wyborcza.

Dotychczasowe
Igrzyska
M³odzie¿y
Salezjañskiej:
Gozo  Malta 1990;
Barcelona  Hiszpania 1991; Genua 
W³ochy 1992;Lublana  S³owenia 1993;
La Valetta  Malta
1994; Lizbona 
Portugalia 1995;
Catania  Sycylia
1996; Warszawa 
Polska 1997; Tur yn
 W³ochy 1998;
Valencja  Hiszpania
1999; Madr yt 
Hiszpania 2000;
Warszawa  Polska
2001; Catania 
Sycylia 2002; Zagrzeb  Chorwacja
2003; Rimini 
W³ochy 2004.

Grafika Samochodowa S.C., Polska Konfederacja Sportu,
Polski Komitet Olimpijski, Polski Zwi¹zek Koszykówki, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej, Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego, REDAN S.A., Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Duchnicach, RUCH S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Towarzystwo Salezjañskie, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Wojskowa Akademia Techniczna, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego £ukosz,
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomo¿ycielki.
n
Salezjañska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej
03-775 Warszawa, ul. Kawêczyñska 53,
http://www.salosrp.pl, e-mail: salosrp@salosrp.pl
tel./ fax: (022) 670 06 55, tel. (022) 818 65 51 w. 126,
Organizacja po¿ytku publicznego

Wspó³organizator zy Igrzysk
Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, BONUM  graf, Cukrownia i Rafineria CHYBIE S.A.,
Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie, GEFCO Polska Sp. z o.o., KGHM Polska Mied S.A., KREISEL  Technika Budowlana Sp. z o.o., Master Foods Polska Sp. z
o.o., Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ostróda Yacht
Sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A., Poczta Polska, Polska
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Integracyjny festyn
rekreacyjno-spor towy

Miko³ajki

na
sportowo
Obchody wiêta Miko³aja w Zamociu by³y
nietuzinkow¹ inicjatyw¹. Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowa³o integracyjny festyn rekreacyjno-sportowy, po³¹czony z typowymi dla tej okazji
atrakcjami, czyli rozdawaniem prezentów z
przepastnego wora w. Miko³aja.

Impreza trwa³a dwa dni, 8 grudnia 2004
r. na Krytej P³ywalni przy ul. Zamoyskiego
w Zamociu, a 9 grudnia 2004 r. w Hali
Orodka Sportu i Rekreacji w Zamociu. W
festynie uczestniczy³y osoby niepe³nosprawne z Warsztatów Terapii Zajêciowej, Orodków Szkolno-Wychowawczych, a tak¿e dzieci i m³odzie¿ z domów dziecka i szkó³ podstawowych. Ogó³em w festynie wziê³o udzia³
217 osób i 47 opiekunów, a tak¿e 15 wolontariuszy oraz rodzice dzieci.
8 grudnia 2004 r., punktualnie o godz.
10.00, przy dwiêkach marsza dyrektor Wydzia³u Edukacji i Sportu Urzêdu Miasta w
Zamociu, dr Kazimierz Chrzanowski dokona³ uroczystego otwarcia imprezy na terenie Krytej P³ywalni w Zamociu. O godz.
10.30 rozpocz¹³ siê blok imprez sportowo
rekreacyjnych.

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach
p³ywackich:

n 25 m stylem dowolnym
n 25 m stylem klasycznym
n 25 m stylem grzbietowym
n 50 m stylem dowolnym
n 50 m stylem klasycznym
n 50 m stylem grzbietowym
n 25 m z asekuracj¹ dla osób niepe³no-

sprawnych
n 25 m z asekuracj¹ dla osób s³abo p³ywa-

j¹cych
n zawody w p³ywaniu w kole ratowniczym
n sztafeta 4x25 m stylem dowolnym
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Uczestnicy
festynu:
n Dom Dziecka £abunie
n Dom Dziecka nr 1
Zwierzyniec
n Dom Dziecka nr 2
Zwierzyniec
n Orodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Krok za Krokiem,
Zamoæ
n Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy, Zamoæ
n Szko³a Podstawowa
Wychody
n Warsztat Terapii
Zajêciowej Dominikanówka
n Warsztat Terapii
Zajêciowej Józefów
n Warsztat Terapii
Zajêciowej Muratyn
n Warsztat Terapii
Zajêciowej Wolica
Brzozowa
n Warsztat Terapii
Zajêciowej przy Parafii
w. Micha³a, Zamoæ
n Warsztat Terapii
Zajêciowej przy ul.
Peowiaków, Zamoæ
n Warsztat Terapii
Zajêciowej Zwierzyniec

Zamojskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej
ul. Królowej Jadwigi 8,
22-400 Zamoæ

Ponadto w ma³ym basenie odbywa³y siê gry
i zabawy rekreacyjne. Rozegrano mecze
koszykówki w wodzie oraz dwa ognie w
wodzie. Osoby nie umiej¹ce p³ywaæ walczy³y, p³ywaj¹c z asekuracj¹.
O godz. 13.00 uczestnicy zawodów zostali poczêstowani obiadem przygotowanym przez restauracjê Arkadia. Po obiedzie wszyscy udali siê do Orodka Sportu
i Rekreacji. Tam, w si³owni, odby³y siê zawody rekreacyjne w wyciskaniu sztangi w
pozycji le¿¹cej oraz konkurencje, takie jak
bieg w workach, przeci¹ganie liny i rzutki
do tarczy. O godz. 15.30 uczestnicy zjedli
pizzê i udali siê do domów.
Nastêpnego dnia wszyscy spotkali siê
w du¿ej hali Orodka Sportu i Rekreacji w
Zamociu, gdzie o godz. 10.00 rozpoczêli
rywalizacjê w halowych imprezach sportowo-rekreacyjnych. M³odzi sportowcy ze
Szko³y Podstawowej, Domów Dziecka,
Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz Orodków Terapeutycznych uczestniczyli w takich konkurencjach jak:
n wycigi na wózkach aktywnych
n wycigi na wózkach elektrycznych
n rzut pi³k¹ lekarsk¹
n biegi p³askie na 50 m
n slalom pomiêdzy pacho³kami
n bieg okrê¿ny wokó³ hali
n skok w dal z miejsca
n rzut pi³k¹ do kosza
n zabawa z chust¹
n przejcie przez worek
n turniej boccy z udzia³em 6 zespo³ów
Turniej boccy by³ promocj¹ nowej dyscypliny wród niepe³nosprawnych i od pocz¹tku cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem.
O godz. 12.30 posi³ek dla uczestników
zorganizowa³a pizzeria Verona. Po obiedzie
w du¿ej hali Orodka Sporu i Rekreacji przy
dwiêkach muzyki (dyskoteka) odby³o siê
podsumowanie zawodów. Ka¿dy uczestnik
(wszyscy byli zwyciêzcami) otrzyma³ medal,
a zespo³y puchary i dyplomy.
Kulminacyjnym punktem festynu by³o
spotkanie ze w. Miko³ajem. W tê postaæ
wcieli³ siê W³adys³aw Kowalski (lat 58), z
oryginaln¹, d³ug¹ brod¹, co sprawdzili
uczestnicy zabawy. Spotkanie ze w. Miko³ajem trwa³o oko³o dwóch godzin. M³odzi
sportowcy otrzymali upominki i prezenty,
które przygotowywa³a hurtownia Marsi
firma Mar-Ga³. Tañcom, którym przewodzi³
w. Miko³aj, nie by³o koñca.
n
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33 orodki joggingu w woj. kujawsko-pomorskim maj¹ siê dobrze

Odpocznij
w biegu

Ludzie pytani, dlaczego
nie uprawiaj¹ ¿adnego
sportu, czêsto odpowiadaj¹, ¿e ich na to nie
staæ. Tak proste wyt³umaczenie w³asnej bezczynnoci mo¿e byæ uznane za
prawdziwe w przypadku
dyscyplin rzeczywicie
wymagaj¹cych posiadania
nie najchudszego portfela,
jak narciarstwo, golf czy
tenis. W przypadku biegania jednak tego rodzaju
argumenty wydaj¹ siê
zwyk³ym wykrêtem. Aby
biegaæ na poziomie rekreacyjnym, wystarcz¹ sportowe buty, dres, spodenki,
koszulka, które wcale nie
musz¹ pochodziæ z ekskluzywnego sklepu.

Bieganie mo¿na uprawiaæ za darmo, w dodatku pod
okiem instruktora i opiek¹ lekarza czy pielêgniarki.
Tak¹ mo¿liwoæ stworzy³o w ubieg³ym roku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, korzystaj¹c z
finansowego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Powsta³ ogólnopolski program Bieg
po zdrowie. Orodki joggingu, których powsta³o
ponad 400, to naprawdê jedna z nielicznych propozycji w naszym kraju skierowanych do ka¿dego,
komu zale¿y na zachowaniu dobrego zdrowia. Wiadomo bowiem, ¿e systematyczne uprawianie sportu
zapobiega wielu chorobom. A najprostsz¹ form¹ ruchu jest bieganie.
- W województwie kujawsko-pomorskim utworzylimy orodki joggingu na bazie istniej¹cych wczeniej klubów biegacza czy grup biegowych  mówi
Ryszard Kowalski, prezes Zarz¹du Miejskiego Toruñskiego Zwi¹zku TKKF, bêd¹cego koordynatorem
akcji w województwie. - Dotychczasowe ich dzia³anie nie sprawdza³o siê jednak do koñca, poniewa¿
skupieni tam ludzie zajmowali siê tak naprawdê tylko w³asnym treningiem, bieganiem wyczynowym.

Nie by³o nikogo, kto zaj¹³by siê osobami, które chcia³y
zacz¹æ rekreacyjne bieganie. Obecnie w orodkach
s¹ instruktorzy, którzy roztaczaj¹ opiekê nad nowicjuszami w bieganiu. Celem orodków, których mamy
33, nie jest wcale wychowywanie przysz³ych maratoñczyków, lecz rozbudzanie w ludziach zami³owania do biegania dla przyjemnoci. I to w ubieg³ym
roku w wiêkszoci orodków uda³o siê osi¹gn¹æ. We
wszystkich formach ich dzia³ania uczestniczy³o ponad 52 tys. osób. Dlatego pozytywnie oceniamy ich
dzia³alnoæ i zamierzamy j¹ kontynuowaæ. £¹cznie
we wszystkich darmowych zajêciach i imprezach biegowych wziê³o udzia³ ponad 192 tys. osób.
Miejskim Orodkiem Joggingu w Toruniu, którego organizatorem jest Ognisko TKKF Rekreacja,
kieruje znana maratonka Jadwiga Wichrowska. Nie
kryje ona zadowolenia z tego, co dotychczas uda³o
siê osi¹gn¹æ.
- Spotykamy siê systematycznie na osiedlowym
stadionie spó³dzielczym - mówi Jadwiga Wichrowska.
- Zim¹ gospodarz obiektu w³¹cza dla nas owietlenie. Tutaj jest bezpiecznie. Ka¿dy mo¿e do nas
przyjæ, a praktycznie jedynym przeciwwskazaniem
jest z³y stan zdrowia. W poszczególnych zajêciach
uczestniczy przynajmniej kilkanacie osób. S¹ wród
nich tacy, którzy biegaj¹ ju¿ maratony, ale te¿ nie
brakuje takich, którzy dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹
przygodê z bieganiem. Dla nich szczególnie wa¿ne
jest, ¿e mog¹ zasiêgn¹æ fachowej porady na temat
biegania, ¿e zawsze jest kto, kto zmierzy cinienie

czy sprawdzi oddech. Przychodz¹ ludzie z ró¿nych rodowisk. Wielu, gdy tylko zasmakuj¹ przyjemnoci biegania,
zostaje z nami na sta³e.
Orodek wprawdzie powsta³ wiosn¹ ubieg³ego roku, ale
mi³onicy biegania spotykaj¹ siê tu ju¿ od dwóch lat. A
wspólne bieganie rozpoczê³o siê od pomys³u, by przebiec
80 kilometrów dla uczczenia osiemdziesi¹tych urodzin Zbigniewa Prejznera, toruñskiego biegacza.
Z kolei w Bydgoszczy do przoduj¹cych pod wzglêdem
aktywnoci nale¿y Miejski Orodek Joggingu, w którym
dzia³aj¹ mi³onicy biegania skupieni przy portalu internetowym Biegaj z nami.pl i Ognisku TKKF Orze³. Orodkiem kieruje Piotr Benecki.
- Wokó³ tego portalu skupionych jest oko³o dziewiêædziesiêciu ludzi w ca³ej Polsce  opowiada Piotr Benecki. - W
Bydgoszczy jest nas piêtnastu. Trenujemy w lesie w Mylêcinku. W ubieg³ym roku zorganizowalimy 8 otwartych biegów, m.in. wokó³ hali widowiskowo-sportowej £uczniczka,
przy wspó³pracy jej kierownictwa. W listopadzie by³y zawody
z okazji Dnia Biegu, w grudniu natomiast Rekreacyjny Bieg
Zimowy. Teraz spotykamy siê na treningach raz w tygodniu,
latem dwa razy  w tym jeden otwarty dla pocz¹tkuj¹cych.
Coraz wiêcej ludzi zaczyna biegaæ dla przyjemnoci.
Orodek Joggingu dzia³a tak¿e przy Ognisku TKKF Kolejarz w Bydgoszczy. Szefuje mu Jaros³aw Willma, za jego
najbli¿szym wspó³pracownikiem jest Janusz Lenc.
- Pracujemy w rodowisku specyficznym ze wzglêdu na
system pracy, jaki obowi¹zuje kolejarzy  mówi Janusz
Lenc. - Ka¿dy pracuje w ró¿nych godzinach, a s¹ wród nas
maszynici, konduktorzy, kierownicy poci¹gów, jest naczel-

Puchar dla Elektryka
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Leszek Lenda
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Zespo³y bior¹ce udzia³
w rozgrywkach
AUTO Brudniewicz Wejherowo, BorHyd Wejherowo, Domator Wejherowo, EkoProd Szemud, OSP
Wejherowo, PHU FUKS, Pomarañczowi Wejherowo, ogniska TKKF w Wejherowie: Anio³y, Bendiks,
Biali, B³êkitni, B³yskawica, Borsuki, Bryza,
Buczki, Burza, Centrum, Chopina, Cisza, Czarni,
Czerwoni, Czo³gici, Demony, Diab³y, Elektryk,
Fretki, Gladiator, Grom, Gryzik, Gwiazdy, Jastrzêbie, Kadra, Kaszuby, Koguty, Kruki, Margines,
Meteoryt, Misiaki, Olimp, Orliki, Or³y, Plus,
Pr¹daki, Prospekt, Przyjaciele, Przyjañ, Rakiety,
Rozrusznik, Samochodówka, Sêpy, Szatany,
Szerszeñ, miechowianka, Technik, Têcza I,
Tygrysy, Tytani, Wojak, Wspaniali, Zenit, Zorza,
¯¹d³o, WEMA Bolszewo, ZUK Wejherowo.

n

10 lutego Witold D³u¿niak wybrany zosta³ w Warszawie po raz czwarty na prezesa Polskiego Zwi¹zku
Sportu Niepe³nosprawnych Start. Funkcje wiceprzewodnicz¹cych delegaci powierzyli: Janowi W³ostowskiemu, Jerzemu Lamparskiemu, Kazimierzowi
Libidzkiemu, Danucie Tarnawskiej, Adamowi Borczuchowi i Ryszardowi Rodzikowi.

Fot. Leszek Lenda

W meczu fina³owym spotka³y siê
ekipy wejherowskiego Zak³adu Us³ug
Komunalnych i Ogniska TKKF Elektryk w Wejherowie. Po dobrym, rozegranym na wysokim poziomie meczu
zwyciê¿y³ Elektryk 5:1 (3:0), a finalici
wyst¹pili w nastêpuj¹cych sk³adach:
TKKF Elektryk Wejherowo: Daniel Gawêda, Mariusz Kleparski, Da-

riusz ¯ywicki (najlepszy zawodnik turnieju), Zbigniew Czapp, Witold Cirocki, Remigiusz Cholka, Miros³aw Cirocki, Dariusz ¯erdziewski, Karol wierzb,
Tomasz Pleger, Zdzis³aw Mikuta.
ZUK Wejherowo: Marcin Czech
(najlepszy bramkarz turnieju), Grzegorz
Maj, Adam Spigarski (najlepszy strzelec turnieju  15 bramek), Zygfryd Miszke, Karol Konior, Grzegorz Skowroñski,
Janusz ¯ywicki, S³awomir Czerwionka,
Szczepan Kass, Tomasz Koliñski.
Organizatorem turnieju by³o Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej.

Przemys³aw £uczak

Witold D³u¿niak
po raz czwarty prezesem

47 lat TKKF w Wejherowie
W sali sportowej Szko³y Podstawowej
nr 11 w Wejherowie odby³ siê Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej o puchar 47-lecia
dzia³alnoci Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej na terenie Wejherowa. W zawodach rozegranych systemem
pucharowym startowa³a rekordowa liczba dru¿yn  a¿ 64.

nik stacji. Biegamy wiêc, kiedy mo¿emy, najczêciej w lasku przy ulicy Jana Paw³a II. Wyznaczone mamy dwa terminy: niedzielne przedpo³udnia i popo³udnia w rody. W
zajêciach bierze udzia³ ponad 30 osób, w tym 8 kobiet. Staramy siê zachêcaæ do biegania ludzi, którzy dotychczas nic
dla swojego zdrowia nie robili. Czasem z powodzeniem.
Nadal bierzemy udzia³ w imprezach biegowych w ca³ej Polsce. W listopadzie zorganizowalimy Leny Bieg Kolejarski,
w którym wziê³o udzia³ oko³o 100 osób.
Miejski Orodek Joggingu istnieje tak¿e w kilkunastotysiêcznym Golubiu-Dobrzyniu. Instruktorem w nim jest
Jerzy Nadolski.
- Systematycznie w orodku spotyka siê ponad 20 osób
 informuje Jerzy Nadolski. - Przychodz¹ ludzie w ró¿nym
wieku i z ró¿nych rodowisk. Nie ograniczamy siê do samego
biegania. Organizujemy tak¿e zabawy na wie¿ym powietrzu,
wycieczki itp. Ostatnie nasze zawody to Bieg Sylwestrowy, w
którym wziê³o udzia³ prawie 100 osób. Raz na dwa tygodnie
czekamy na tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ bieganie. Udzielamy porad. Mo¿na sprawdziæ swój stan zdrowia.
- W tym roku chcielibymy kontynuowaæ akcjê i zwiêkszyæ w województwie liczbê orodków joggingu do 50  mówi
Ryszard Kowalski. - Planujemy nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi, prosz¹c o wsparcie finansowe, a gdzie siê da - urz¹dzaæ cie¿ki biegowe. Chcemy
ponadto w ka¿dym z orodków przeszkoliæ przynajmniej po
jednym instruktorze rekreacji ruchowej ze specjalnoci fitness i jogging.

Na zdjêciu moment wrêczania pucharu 47-lecia
WTKKF; od lewej: Dariusz
¯ywicki, Remigiusz Cholka,
Zdzis³aw Mikuta (z pucharem), Zbigniew Czapp,
Dariusz ¯erdziewski, Witold
Cirocki, Daniel Gawêda,
Leszek Lenda, Miros³aw
Cirocki

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZSN "Start"
wybra³ ponadto 23-osobowy Zarz¹d i 7-osobow¹
Komisje Rewizyjn¹, której pracami kierowa³ bêdzie Henryk Waszkowski. Dokona³ te¿ zmian w
statucie zwi¹zku.
W okresie 1999-2004 reprezentanci zwi¹zku
uczestniczyli w wielu presti¿owych imprezach odnosz¹c spore sukcesy. W Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Salt Lake City ekipa zdoby³a trzy
medale, po jednym w ka¿dym kolorze.
Niezwykle udany by³ start w Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku z których re-

prezentanci "Startu" przywieli 40 medali, w tym 14
z³otych, 17 srebrnych i 9 br¹zowych. Trzon ekipy
stanowili sportowcy ze schorzeniami narz¹du ruchu i wzroku. Wspólnie z zawodnikami "SprawniRazem" polska ekipa zdoby³a 53 medale, co da³o jej
wysokie ósme miejsce w klasyfikacji igrzysk.
Wysoki poziom nasi reprezentanci podkrelili w kolejnych Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach w 2004 roku. Ekipa wywalczy³a 54 medale,
a warto dodaæ, ¿e w imprezie nie uczestniczyli
sportowcy zrzeszeni w "Sprawnych-Razem".
We wspomnianym okresie PZSN "Start" zorganizowa³ w Polsce sporo imprez miêdzynarodowych m.in. mistrzostwa Europy w ³ucznictwie, mistrzostwa wiata w pi³ce siatkowej, otwarte mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, czy te¿ mistrzostwa wiata w tañcach na wózkach i w szachach - wszystkie znalaz³y wysokie uznanie w³adz
miêdzynarodowych.
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Ringo
sport dla

wszystkich

We wrzeniu 2004 roku w Warszawie podczas III Miêdzynarodowego Memoria³u im. W³odzimierza Strzy¿ewskiego w Ringo zosta³a reaktywowana dzia³alnoæ Miêdzynarodowej Federacji Ringo, za³o¿onej 11 czerwca 1993 r. w Twierdzy Modlin.
Na Nadzwyczajny Zjazd MFR stawili siê delegaci omiu
pañstw z czterech kontynentów: Europy, Azji, Afryki i Ameryki Pó³nocnej. Gocilimy cz³onków-za³o¿ycieli z Czech,
Niemiec i Kenii. Z Niemiec przyby³ 83-letni Heinz Müller,
twórca pokrewnego sportu  ring-tenisa. W latach ubieg³ych
wielokrotnie by³y rozgrywane turnieje mieszane w dwu dyscyplinach  ringo i ring-tenisie, a obecnie przepisy obu tych

Zawody miêdzynarodowe

gier sportowych s¹ adaptowane na potrzeby niepe³nosprawnych.
Prezydentem MFR zosta³ jednomylnie wybrany prof.
W³odzimierz Starosta, a wiceprezydentami  prezesi towarzystw ringo w danym pañstwie. Wiceprezydentem na
Polskê zosta³a Krystyna Anio³-Strzy¿ewska, a sekretarzem
generalnym  Józef Leszek Krakowiak. Jako wiceprezydenta do spraw wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ wybrano
przedstawiciela Niemiec, prof. Antoniego Stascha.
Ringo jako sport tani, dostêpny dla wszystkich bez
wzglêdu na wiek, wykszta³cenie czy stan wydolnoci fizycznej jest rêkojmi¹ poprawy stanu zdrowia przeciêtnego cz³owieka oraz szans¹ przed³u¿enia okresu jego aktywnoci intelektualnej. St¹d te¿ gwarantuje realizacjê programów Unii
Europejskiej w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich (Human Resource Development). Cz³onkowie PTR i MFR, bêd¹cy naukowcami w ró¿nych dziedzinach wiedzy, przygotowali szereg wniosków-projektów o udostêpnienie rodków
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na rzecz poprawy zdrowotnoci spo³eczeñstwa poprzez rozpropagowanie
idei ringo na inne kraje UE i umo¿liwienie uprawiania tego
rdzennie polskiego sportu. Projekty dotycz¹ zarówno osób
w pe³ni sprawnych, jak i niepe³nosprawnych.
W listopadzie 2004 r. reprezentacja Polski w ringo, pod

Turnieje Uczniowskich Klubów Sportowych

kierownictwem wiceprezesa PTR Mariusza Wangryna, dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Mogielnicy,
zdoby³a liczne trofea na Miêdzynarodowym Turnieju w Miñsku (Bia³oru)  patrz zdjêcie.
W roku 2004 cz³onkowie PTR zorganizowali turnieje ringo, po³¹czone z nauk¹ gry dla setek uczestników II Ogólnopolskich Igrzysk Lekarskich, jakie odby³y siê w Zakopanem.
W roku bie¿¹cym rozegrany bêdzie kolejny Turniej Ringo w
kategoriach indywidualnych i rodzin lekarskich w ramach
III Igrzysk Lekarskich równie¿ w Zakopanem. Gra w ringo
zosta³a entuzjastycznie przyjêta przez lekarzy, by³ych zawodników ró¿nych dyscyplin sportu, co powinno cieszyæ ka¿dego, poniewa¿ w tej sytuacji spe³nia siê, wreszcie z pozytywnym wydwiêkiem, ³aciñska maksyma: MEDICE, CURA TE
IPSUM (Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie), parafrazuj¹c: polepszaj sobie zdrowie poprzez uprawianie ringo!
Zapraszamy do gry wszystkich sympatyków ruchu, pamiêtaj¹cych o maksymie prof. W. Starosty, i¿ æwiczenia fizyczne przyspieszaj¹ rozwój czynnociowy mózgu.
Poza imprezami sportowymi PTR organizuje w lipcu i
sierpniu dwa obozy sportowe

Turnieje z udzia³em Polskiego Towarzystwa Ringo

N azw a zaw odów

Miejsce

Termin

N azw a zaw odów

Miejsce

Termin

Miê d zyn a ro d o wy Tu rn ie j Rin go

Bia ³a Wa c a - Litwa

kw i e c i e ñ

Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go UKS

P³o ñ sk

7V

Sp a ³a

2 ma ja

X X X III Miê d zyn a ro d o we Mistr zo stwa
Po lski w Rin go

Rê c zn o k. Pio trko wa
Tr yb u n a lskie go

2 4 - 2 6 VI

Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go UKS

Je d lic ze

21 V

II Me mo ria ³ im. W³o d zimie r za
Str zy¿e wskie go w ra ma c h X V
Miê d zyn a ro d o we j Le tn ie j Olimp ia d y
M³o d zie ¿y Ewa n ge lic kie j

Miê d zyn a ro d o wy Tu rn ie j Wa rsa i
Wa rsza wa - AWF
Sa wy, IV Me mo ria ³ re d . W³o d zimie r za
Str zy¿e wskie go

2-4 IX

Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go UKS

Ba r to szyc e

4 - 5 VI

Ra d o m

ma j

Wa rsza wa

1 1 VI

Miê d zyn a ro d o wy Tu rn ie j w ra ma c h
Ko n gre su TAF ISA

Wa rsza wa /Sp a ³a

15-21 IX

Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go
UKSWa rsza wska Syre n ka

IV Mistr zo stwa Po lski Le ka r zy i
Pra c o wn ikó w Oc h ro n y Z d ro wia
X X X III Mistr zo stwa Wa rsza wy

Wa rsza wa

1 1 VI

S³u p sk

30 VII

1 0 - 1 2 VI

Bo lo gn a - W³o c h y

17 IX

VIII Ogó ln o p o lski F e stiwa l Gie r i
Z a b a w Re kre a c yjn yc h

Sie ra kó w

IV.Miê d zyn a ro d o wy Tu rn ie j
Pro fe so ró w w Rin go

Wa ka c yjn y Tu rn ie j Rin go Gr yfc io
2005
Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go UKS

Le gn i c a

17-18 IX

Si e d l c e

c z e r wie c

X II Ha lo we Dr u ¿yn o we Mistr zo stwa
Po lski w Rin go

Mo gie ln ic a

22- 23 X

Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go UKS

Kra kó w

8X

F in a ³ VII Ma zo wie c kic h Igr zysk
M³o d zie ¿y Szko ln e j

c z e r wie c

listo p a d

Pra szka

4 X II

Tu rn ie j Rin go X VI Miê d zyn a ro d o we j
Pa ra fia d y Dzie c i i M³o d zie ¿y

Wa rsza wa

Ha lo wy Ogó ln o p o lski Tu rn ie j Rin go
UKS

Tu rn ie j Rin go w ra ma c h III
Ogó ln o p o lskic h Igr zysk Le ka rskic h

Z a ko p a n e

7-11 IX

Puchar dla BorHydu

W sali sportowej Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Redzie zakoñczy³ siê Wojewódzki Futsalowy Turniej Oldbojów o
puchar dyrektora Elektrociep³owni Wybrze¿e. W zawodach startowa³o 8 dru¿yn sk³adaj¹cych siê z zawodników 35letnich i starszych.

W meczach fina³owych uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
n o VII miejsce: Oldboj Sychowo  Or³y
Gocicino 5:0
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n o V miejsce: Porta Bolszewo  Niebiescy Wejherowo 5:3
n o III miejsce: Kaszub Wejherowo 
Elektrociep³ownia Gdynia 1:3
n o I miejsce: BorHyd Wejherowo 
Elektrociep³ownia Gdañsk 4:1
Zwyciêska dru¿yna wyst¹pi³a w
sk³adzie: Dariusz Jêdrzejewski (najlepszy bramkarz turnieju), Ryszard Westphal, W³odzimierz Dawidowski, Marek
Mielewczyk, Janusz Bukowski, Leszek

Fot. Leszek Lenda

Termin

Grali Oldboje

01-493 Warszawa,
ul. Micha³a Elwiro Andriollego 1, Polska
www.ringo.org.pl/irf

n

Miejsce

Miñ sk - Bia ³o r u œ

International
Ringo Federation (IRF)

Krystyna Anio³-Strzy¿ewska

N azw a zaw odów

Miê d zyn a ro d o wy Tu rn ie j Rin go

Reprezentacja Polski w ringo na Miêdzynarodowym
Turnieju w Miñsku (Bia³oru), listopad 2004 r.

BorHyd Wejherowo;
w górnym rzêdzie
od lewej: Marek
Mielewczyk, Krzysztof Czerwiñski,
S³awomir Gronowski, Tadeusz Kreft;
w dolnym rzêdzie
od lewej: Leszek
Stebnicki, Ryszard
Westphal, W³odzimierz Dawidowski,
Dariusz Jêdrzejewski

Stebnicki, Krzysztof Czerwiñski, Tadeusz Kreft, S³awomir Gronowski
Najlepszy zawodnikiem wybrano Ryszarda Nalepê (Kaszub Wejherowo), a
królem strzelców zosta³ Marek Górny
(Elektrociep³ownia Gdañsk)  6 bramek.
Ogó³em w ramach turnieju rozegrano 24 futsalowe mecze, które sêdziowali: Leszek Lenda i Tadeusz Marciñski. Organizatorem turnieju by³o Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej.

Leszek Lenda
n

n Polskie Towarzystwo Ringo
01-493 Warszawa, ul. Wroc³awska 16 m. 39
tel. (22) 638 87 15, 620 92 01
www.ringo.org.pl
info@ringo.org.pl
n Warszawskie Towarzystwo Ringo
01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1
tel: (22) 620 92 01
n Legnickie Towarzystwo Ringo
59-280 Legnica, ul. Radosna 94
tel. (76) 851 24 54
n Warmiñsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo
11-200 Bartoszyce, ul. Wyszyñskiego 7/47
tel. (89) 764 10 79, 0 504 983 845
n Mazurskie Towarzystwo Ringo
19-300 E³k, ul. Piwnika Ponurego 4/41

Mistrzostwa wiata
juniorów i kadetów
w warcabach 100-polowych
£otysz Robert Misans zwyciê¿y³ w Miñsku Mazowieckim w Mistrzostwach wiata juniorów w warcabach 100-polowych.

Drugie miejsce zaj¹³ Rosjanin Aleksiej Mironow,
a trzecie Bia³orusin Igor Michalczenko. Najlepszy
z Polaków - Przemys³aw Kosobudzki (Mazovia
Miñsk Mazowiecki) by³ 17.
W rywalizacji kadetów triumfowa³ Ukrainiec
Artem Iwanow. Wyprzedzi³ Rosjan - Germana
Struczkowa i Kiry³a Czu³kowa. Na pi¹tej pozycji
sklasyfikowany zosta³ Damian Reszka (Niewiadów).
n
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SKOKI
zwyciêzcy

Zawody
Kozio³ka
Mato³ka

Iloœ æ uczestników

1996

16 (w tym 2 d zie wc zyn y)

Ma c ie j F lo r yn - Z a ko p a n e (sko ki 14,5 i 14,5 m)

1997

20 (w tym 2 d zie wc zyn y)

Ka mil Z u b e k - Ma lu szyn a (sko ki 14,0 i 14,4 m)

1998

11 (w tym 1 d zie wc zyn a )

Kr ystyn a G³u c - Ko œ c ie lisko (sko ki 14,0 i 13,5 m)

Zwyciêzcy
poszczególnych
konkurencji
w podziale
na grupy
wiekowe

dziewczêta i ch³opcy punktacja wspólna

BIEGI
zwyciêzcy
Rocznik

Iloœ æ uczestników

dziewczêta

ch³opcy

1996

15(6 d z. + 9 c h ³.)

Na ta lia Ja n ik - Glic za ró w

Kr zyszto f Pito ñ - Z a ko p a n e

1997

17(7d z. + 10 c h ³.)

Ca th e rin e Sp ie re n mb u r g - Ko œ c ie lisko

Pa we ³ Le ja - Ch o c h o ³ó w

1998

10(7 d z. + 3 c h ³.)

Kr ystyn a G³u c - Ko œ c ie lisko

Ko n ra d Gu t Misi¹ ga - Cyrh la

1999

17(10 d z. + 7 c h ³.)

Jo a n n a Ja kie la - Ko œ c ie lisko

Wo jc ie c h Ja ku b ia k - Z a ko p a n e

56 Memoria³
Kornela Makuszyñskiego

2000

13(6 d z. + 7 c h ³.)

Mira F e c ko - Z a ko p a n e

Ja œ Na wa ra - Ko œ c ie lisko

2001

30(16 d z. + 14 c h ³.)

Alin ka Na wa ra - Ko œ c ie lisko

Ma c ie j Ko r ze n io wski - Z a ko p a n e

W Zakopanem, 26-27 lutego 2005 r., po raz 56 odby³
siê Memoria³ Kornela Makuszyñskiego, tradycyjne
zawody Kozio³ka Mato³ka. Te najwiêksze w Polsce
i najbardziej znane zawody dla najm³odszych narciarzy rozgrywane s¹ od 1946 roku, a ich organizatorem
od samego pocz¹tku jest klub AZS Zakopane.

Z J A Z D Y Slalom Gigant

Zawody powiêcone s¹ pamiêci wspania³ego przyjaciela dzieci, honorowego obywatela Zakopanego,
autora popularnych do dzisiaj ksi¹¿ek dla dzieci i
m³odzie¿y. To w jego wyobrani tworzy³y siê w latach
1933-1934 s³ynne nie tylko w Polsce Przygody Kozio³ka Mato³ka i wspania³e powieci dla m³odzie¿y:
Szaleñstwa panny Ewy, Awantura o Basiê, Szatan z siódmej klasy, i wiele, wiele innych.
Tegoroczne zawody, którym jak zawsze towarzyszy³o du¿e zainteresowanie publicznoci i mediów,
odbywa³y siê w atmosferze skandalu. Otó¿ tydzieñ
przed zawodami  20 lutego, sprzed Muzeum im. Kornela Makuszyñskiego przy ulicy Tetmajera, zniknê³a
- stoj¹ca tam od 1995 roku - figurka Kozio³ka Mato³ka. Dy¿urny oficer zakopiañskiej policji ¿artowa³, ¿e
byæ mo¿e Kozio³ek poszed³ sobie do Pacanowa. Nastêpnego dnia okaza³o siê, ¿e wykonana z mosi¹dzu
piêkna rzeba autorstwa Andrzeja Renesa  absolwenta s³ynnej szko³y im. Kenara, zosta³a skradziona.
Rzebiarz podarowa³ j¹ zakopiañskiej spo³ecznoci, a
przede wszystkim dzieciom. Uczniowie szko³y Podstawowej nr 7 w Zakopanem, która nosi imiê Kornela Makuszyñskiego, rozwiesili plakaty z apelem do z³odzieja: li ludzie oddajcie nam Kozio³ka. Tygodnik Podhalañski ufundowa³ nagrodê w wysokoci 1000 z³o-
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Rocznik

Dziewczêta

Ch³opcy

Iloœ æ
uczestników
³¹cznie

BIEGI

52

50

102

SKOKI

5

42

47

Z JAZ DY

192

227

419

£¹cznie:

249

319

568
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zwyciêzcy

Stok obok
wyci¹gu na
Polanie Szymoszkowej w
kolorowych
barwach najm³odszych
zawodników i
towarzysz¹cych
im opiekunów i
rodziców

Iloæ uczestników w poszczególnych konkurencjach

tych dla osoby, która pomo¿e w odzyskaniu figurki
Kozio³ka. Intensywne poszukiwania prowadzi policja.
Rzeby jednak do tej pory nie uda³o siê odnaleæ.
Oficjalnego otwarcia Memoria³u, który wzorowo
zorganizowali dzia³acze, sêdziowie i zawodnicy klubu
AZS Zakopane, dokona³ prezes klubu Maciej Krokowski. Uczestniczy³o w nim 568 dzieci w wieku od 4 do 9
lat, rywalizuj¹c  przy niesamowitym dopingu swoich
rodziców, krewnych i znajomych  w skokach i biegach narciarskich oraz zjazdach (slalom gigant).
Skoczniê oraz trasy biegowe przygotowano po raz kolejny na wybiegu zakopiañskiej redniej Krokwi, a
zawody odbywa³y siê przy piêknej s³onecznej pogodzie
i w doskona³ych warunkach. Przygl¹daj¹cy siê sportowej rywalizacji Kozio³ek Mato³ek, pojawi³ siê pod
Krokwi¹ wysiadaj¹c z gondoli olbrzymiego balonu i towarzyszy³ dzieciom przez dwa dni zawodów pozuj¹c
do wspólnych zdjêæ, rozdaj¹c upominki i s³odycze.
Zjazdy (slalom gigant), z najliczniejsz¹ - licz¹c¹ 419
osób grup¹ uczestników, rozegrano na Polanie Szymoszkowej obok dolnej stacji kolejki krzese³kowej,
równolegle na szeciu trasach, z profesjonalnym elektronicznym pomiarem czasu. Klasyfikacja objê³a poszczególne grupy wiekowe dziewcz¹t i ch³opców w biegach i zjazdach (roczniki: 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001) oraz wspóln¹ punktacjê dziewcz¹t i ch³opców w skokach ( roczniki 1996, 1997, 1998). Obowi¹zywa³ Narciarski Regulamin Sportowy. M³odzi narciarze z wielkim zaanga¿owaniem walczyli o ka¿dy metr i
o ka¿d¹ sekundê. Najwiêcej uczestników pochodzi³o z

Rocznik

Iloœ æ uczestników

dziewczêta

ch³opcy

1996

58(30 d z. + 28 c h ³.)

Ka ta r zyn a W¹ se k - Ustro ñ

Ka mil Ba jte l - Kr yn ic a

1997

73(31 d z. + 42 c h ³.)

We ro n ika Wo ic ka - Kra kó w

Ja n Ka b a c iñ ski - No wy Ta r g

1998

100(46 d z. + 54 c h ³.)

Z u za n n a Cza p ska - WKN Wa rsza wa

Szymo n Bê b e n e k - Kr yn ic a

1999

88(40 d z. + 48 c h ³.)

Ka ta r zyn a Ka b o t - Wa rsza wa

Pa we ³ W¹ se k - Ustro ñ

2000

67(29 d z. + 38 c h ³.)

Ad a Wa wr zyk - Pr ze c iszó w

Ma te u sz M¿yk - Bie ld ko Bia la

2001

33(16 d z. + 17 c h ³.)

Ju lia Sita r z - Z a ko p a n e

Ma c ie j Œ wi¹ te k - Po ro n in

Zakopanego i okolic. £¹cznie reprezentowali oni a¿ 96
miejscowoci z ca³ej Polski  od Tatr po Morze Ba³tyckie. Nie zabrak³o te¿ goci zagranicznych. Z Niemiec
przyjecha³y siostry Ada i Kinga Niessner (uczestniczy³y w zawodach zjazdowych). Na trasach pojawi³ siê te¿
podobnie jak w ubieg³ym roku Burmistrz Zakopanego
Piotr B¹k, i to nie tylko z racji pe³nienia swoich obowi¹zków gospodarza miasta. Jego dzieci Zuzia i Karol
startowa³y we wszystkich konkurencjach Memoria³u.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ tegorocznego Memoria³u
zosta³a Krystyna G³uc z Kocieliska, zdobywczyni
dwóch z³otych medali: w biegach oraz skokach (!), gdzie
w swojej grupie zdecydowanie pokona³a wszystkich
ch³opców. Wielu ubieg³orocznych zwyciêzców powtórzy³o swoje osi¹gniêcia zdobywaj¹c kolejne z³ote medale.
Byli to: Katarzyna W¹sek, Katharine Spierenmburg,
Kamil Bajtel, Szymon Bêbenek, Mateusz M¿yk,
Krzysztof Pitoñ, Pawe³ Leja, Konrad Gut Misiaga,
Ja Nawara i Kamil Zubek. Wszyscy uczestnicy zawodów tradycyjnie otrzymali na pami¹tkê swoje numery
startowe z wizerunkiem Kozio³ka Mato³ka. Zdobywcy
pierwszych trzech miejsc nagrodzeni zostali medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Za miejsca 46 zawodnicy otrzymali upominki i dyplomy.
Zawody znalaz³y siê w kalendarzu imprez sportu
dzieci i m³odzie¿y Akademickiego Zwi¹zku Sportowego i otrzyma³y dofinansowanie ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonych na realizacjê zadañ Programu Sport Wszystkich Dzieci. Organizatorów wspomaga³ równie¿

Urz¹d Miasta Zakopane, COS, Camping Pod Krokwi¹, Stacja Narciarska Dorado  Zakopane Szymoszkowa oraz kilku sponsorów (Salomon, Fakro,
Kubu). Patronami medialnymi byli: RMF FM, TVP 2
oraz Tygodnik Podhalañski.
Szczegó³owe wyniki 56 Memoria³u im. Kornela
Makuszyñskiego mo¿na znaleæ na stronie internetowej: www.koziolekmatolek.com.

Tekst i zdjêcia: Wojciech Kudlik
Galeria zdjêæ na III ok³adce
n

Na zawody hej narciarze!
Czechy, Roje, Marusarze,
Dla nas nie ma trudnych tras
Ty Kozio³ku prowad nas!
My odwa¿nie startujemy
W biegach, skokach i slalomie
Tacie, mamie poka¿emy
Jak my piêknie szusujemy!
Po zwyciêstwo, po nagrody
Jed, nie zwleka bracie m³ody
Kto jest dzielny, zdrowiem tryska
Mknie z nartami na Igrzyska!
Ten wierszyk autorstwa Zofii
Dereziñskiej (mama wielokrotnego
reprezentanta i Mistrza Polski w
narciarstwie alpejskim  Romana
Dereziñskiego, która kiedy równie¿
by³a uczestnikiem zawodów Kozio³ka
Mato³ka), stanowi motto corocznych
zmagañ najm³odszych mi³oników
narciarstwa.

Wszyscy
uczestnicy
ambitnie pod¹¿ali do linii
mety
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Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m) Wynik (pkt.)

1.

Mateusz Cieœ lar
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

66, 065, 0

231, 4

2.

Maciej Kot
UKS "Ostr ysz"
Dzia n isz/Sta r t Kro kie w
Z a ko p a n e

62, 565, 5

225, 7

3.

Pawe³ S³owiok
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

61, 562, 0

215, 4

Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m) Wynik (pkt.)

1.

Maciej Kot
UKS "Ostr ysz"
Dzia n isz/Sta r t Kro kie w
Z a ko p a n e

62, 564, 0

218, 6

2.

Mateusz Cieœ lar
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

64, 561, 5

218, 4

3.

Kamil Waluœ
UKS "Or ze ³" Wilko wic e /LKS
"Klimc zo k" Bystra

60, 564, 5

211, 5

Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m) Wynik (pkt.)

1.

Klimek Murañka
TS "Wis³a " Z a ko p a n e

45, 544, 0

301, 2

2.

Tomasz Byr t
UKS "Sto ¿e k"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

43, 543, 0

284, 9

3.

Bar t³omiej K³usek
UKS "Or ze ³" Wilko wic e /LKS
"Klimc zo k" Bystra

41, 042, 5

273, 6

Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m) Wynik (pkt.)

1.

Aleksander Zniszczo³
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

42, 042, 0

275, 9

2.

Gr zegor z Miêtus
UKS "Ostr ysz"
Dzia n isz/"Sta r t Kro kie w"
Z a ko p a n e

41, 541, 0

271, 0

3.

Tomasz Byr t
UKS "Sto ¿e k"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

41, 541, 5

269, 3

P oz.

Ogólnopolskie Spotkania
Uczniowskich Klubów
Spor towych w skokach
narciarskich
Wis³a £abajów,
11-12 marca 2005 r.

Nastêpcy

P oz.

Ma³ysza

W ramach zadañ programu Sport Wszystkich Dzieci, realizowanych przez Polski Zwi¹zek Narciarski na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
na skoczniach narciarskich K-35 i K-65 w Wile £abajowie odby³y siê otwarte konkursy skoków narciarskich dla Uczniowskich Klubów Sportowych.

Wojciech Kudlik
n
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P oz.

Mo¿e za kilka
lat bêdziemy
podziwiaæ tych
skoczków w roli
mistrzów wielkich i znanych
skoczni narciarskich na ca³ym
wiecie...

M³odzicy  rocznik 89-90 (K-65)
Wyniki I konkursu (11.03.05)
zawody ukoñczy³o 24 zawodników

M³odzicy  rocznik 89-90 (K-65)
Wyniki II konkursu (12.03.05)
zawody ukoñczy³o 27 zawodników

Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m) Wynik (pkt.)

1.

Ar tur Broda
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

67, 0
63, 0

224, 0

2.

Piotr Byrd
UKS "Sto ¿e k"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

64, 0
63, 0

3.

Jaros³aw Poloczek
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

61, 5
61, 5

P oz.

Fot. Wojciech Kudlik

Fot. Wojciech Kudlik

Podczas tegorocznych zawodów rozegrano dwa
konkursy w trzech kategoriach wiekowych: m³odzików  rocznik 89-90 (skocznia K-65), dzieci  rocznik 91-92 (skocznia K-65) i dzieci m³odszych  rocznik 93-94 (skocznia K-35). Obowi¹zywa³ Narciarski
Regulamin Sportowy PZN.
W I konkursie uczestniczy³o 102 zawodników, w
II (rozegranym w sobotê)  96, reprezentuj¹c 21
Uczniowskich Klubów Sportowych. Ka¿demu z nich
patronuje prawdziwy narciarski klub wyczynowy.
Zawody zdominowali m³odzi skoczkowie, którymi
opiekuje siê klubowy trener Adama Ma³ysza - Jan
Szturca i KS Wis³a-Ustronianka, którzy a¿ 12 razy
stawali na podium.
W pi¹tkowym konkursie roczników 93-94 pewnie zwyciê¿y³ znany ju¿ w ca³ej Polsce ze swoich rekordowych osi¹gniêæ, m.in. na zakopiañskiej Wielkiej Krokwi, Klimek Murañka z Zakopanego (nie
startowa³ w sobotê), a za najlepszego skoczka uznano Artura Brodê z Wis³y, zwyciêzcê obu konkursów.
Trener Jan Szturc pytany o nastêpców Adama Ma³ysza wymieni³ kilka nazwisk: Piotr i Tomasz Byrt,
Jaros³aw Poloczek, Mateusz Cielar, Maciej Kot,
Pawe³ S³owiok i jeszcze kilka innych. Po raz pierwszy w rywalizacji skoczków pojawi³y siê kluby z rejonu Bieszczad, uaktywni³y siê kluby z Karkonoszy.
Polski Zwi¹zek Narciarski planuje w najbli¿szym czasie budowê i modernizacjê kilkudziesiêciu ma³ych
skoczni. Je¿eli m³odym skoczkom nie zabraknie zapa³u do pracy, mo¿e za kilka lat bêdziemy podziwiaæ
którego z nich w roli mistrza wielkich i znanych
skoczni narciarskich na ca³ym wiecie.

P oz.

Imiê i nazwisko
zawodnikaklub/patronat

D³ugoœ æ
skoku (m)

Wynik (pkt.)

1.

Ar tur Broda
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

63, 062, 5

214, 2

216, 8

2.

Piotr Byrd
UKS "Sto ¿e k"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

61, 563, 0

209, 3

207, 7

3.

Jaros³aw Poloczek
UKS "Ce n tr u m"/KS Wis³a
Ustro n ia n ka

59, 062, 5

201, 1

P oz.

Dzieci - rocznik
91-92 (K-65)
Wyniki I konkursu
(11.03.05)
zawody ukoñczy³o
36 zawodników

Dzieci - rocznik
91-92 (K-65)
Wyniki II konkursu
(12.03.05)
zawody ukoñczy³o
33 zawodników

Dzieci m³odsze rocznik 93-94
(K-35)
Wyniki I konkursu
(11.03.05)
zawody ukoñczy³o
42 zawodników

Dzieci m³odsze rocznik 93-94
(K-35)
Wyniki II konkursu
(12.03.05)
zawody ukoñczy³o
36 zawodników

Wielu m³odych
skoczków
prezentowa³o
poprawn¹
technikê
i doskona³y
sprzêt
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Ruch

rzebi umys³

Uroczyste podsumowanie
Europejskiego Roku Edukacji poprzez
Spor t  EYES 2004 w Polsce
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Polski Komitet
Koordynacyjny
W ramach programu EYES 2004 Komisja Europejska zobowi¹za³a wszystkie kraje do utworzenia Narodowych
Komitetów Koordynacyjnych. Decyzj¹
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
zosta³ powo³any Polski Komitet Koordynacyjny, w sk³adzie:
n Przewodnicz¹cy: dr Jerzy Popiech,
Prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu
n Sekretarz: Irmina Ro¿kiewicz, Specjalista w Departamencie Wspó³pracy Miêdzynarodowej MENiS
n Robert Dutkiewicz, Zarz¹d G³ówny
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego
n dr Tomasz Fro³owicz, Prorektor ds. Studenckich i Sportu AWFiS w Gdañsku
n Dorota Idzi, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet
n Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i
Turystyki, Urz¹d Marsza³kowski w
Kielcach

n Rafa³ Skrzypczyk, Wiceprezes Zarz¹du Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
n dr Tadeusz Staniszewski, Kierownik Zak³adu Gier i Zabaw Ruchowych, AWF Warszawa
n Zofia Trancygier-Koczuk, Kurator
Owiaty w Bia³ymstoku
n Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu
n dr Krzysztof Zuchora, Kierownik
Zak³adu Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

n Joanna Iwaszkiewicz-Dudziñska,
Starszy Specjalista, Biuro ds. M³odzie¿y MENiS
n Marlena Janusiewicz-Kuder  Specjalista w Departamencie Sportu
Powszechnego MENiS
n Jan Krypa, Naczelnik Wydzia³u
Sportu M³odzie¿owego, Departament
Strategii Rozwoju Sportu MENiS
n Wojciech Kudlik, Naczelnik Wydzia³u Sportu Dzieci i M³odzie¿y,
Departament Sportu Powszechnego
MENiS

Organizatorem uroczystoci koñcz¹cych polskie obchody Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport
by³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Stowarzyszenie Parafiada im. w. Kalasancjusza, które realizowa³o jeden z projektów wyró¿nionych dotacj¹ z UE. Wszystkich

Fot. Wojciech Kudlik

Bardzo efektownie prezentowa³ siê
zespó³ taneczny Parafialnego Klubu
Sportowego
Jadwiga
z Krakowa

Fot. Wojciech Kudlik

Popisy taneczno-akrobatyczne solistki
Parafialnego
Klubu Sportowego Jadwiga z Krakowa

Fot. Wojciech Kudlik

Spotkanie zgromadzi³o przedstawicieli stowarzyszeñ kultury fizycznej, samorz¹dów lokalnych oraz innych organizacji i jednostek, które zaanga¿owane by³y
w realizacjê programu EYES 2004 w Polsce, w tym autorów projektów wyró¿nionych dofinansowaniem ze rodków Unii
Europejskiej i cz³onków Krajowego Komitetu Koordynacyjnego programu.

Og³aszaj¹c rok 2004 Europejskim Rokiem Edukacji poprzez
Sport (EYES 2004), Rada Europy
chcia³a zwróciæ uwagê spo³eczeñstw
krajów europejskich na uniwersalne
wartoci edukacyjne i wychowawcze
sportu i zachêciæ do jego uprawiania
rzesze m³odych ludzi w ca³ej Europie.
Do aktywnego udzia³u w propagowaniu sportowych hase³ zaproszono
wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej, 10 krajów, które mia³y staæ
siê jej cz³onkami dopiero dnia 1 maja
2004 r., kraje Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein
i Norwegia) oraz kraje kandyduj¹ce
(Bu³garia, Rumunia i Turcja).
Wszelkie inicjatywy w ramach EYES
2004 wspiera³a Komisja Europejska,
przeznaczaj¹c na ten cel kwotê 11,5 mln
euro. Na projekty realizowane przez Polskê zaplanowano ok. 450 tys. euro. Te
najlepsze sporód zg³oszonych, które
otrzyma³y dofinansowanie ze rodków
Unii Europejskiej, zosta³y wy³onione w
otwartym konkursie, nadzorowanym
przez Krajowy Komitet Koordynacyjny
EYES 2004, powo³any przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
W Polsce, podobnie jak w innych
krajach Europy, przez ca³y rok 2004
odbywa³y siê ró¿ne  mniejsze i wiêksze imprezy, podczas których podkrelano nierozerwalny zwi¹zek sportu,
edukacji i wychowania, a towarzyszy³o im has³o: RUCH RZEBI
UMYS£. Jego autorem by³ 12 letni
uczeñ VI klasy Szko³y Podstawowej nr
16 w D¹browie Górniczej  Patryk
Krupa. By³a te¿ okazja, aby przypominaæ s³ynne has³o, które g³osi³ doktor
Wojciech Oczko: Ruch jest w stanie
zast¹piæ ka¿dy lek, ale wszystkie leki
razem wziête nie zast¹pi¹ ruchu.

Fot. Wojciech Kudlik

Nowoczesna i efektowna siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, gdzie mieci siê równie¿ Centrum Edukacji Olimpijskiej, po raz kolejny by³a miejscem wa¿nego dla polskiego sportu wydarzenia. W uroczystym
nastroju, 4 marca 2005 r., z udzia³em
wielu znamienitych goci, zaprezentowano najwa¿niejsze osi¹gniêcia, dokonano podsumowania i zakoñczenia polskich obchodów Europejskiego Roku
Edukacji poprzez Sport  EYES 2004.

Prezes Szkolnego Klubu Sportowego Jantar
Racot - Wojciech
Ziemniak, który
zas³yn¹³ z organizacji wyjazdów
na Igrzyska
Olimpijskie i inne
wielkie wiatowe
imprezy m³odzie¿y swojego
klubu, prezentuje
projekt Sport
przyk³adem,
olimpijczyk
wzorem

n Tadeusz Ro¿ej - G³ówny Wizytator
w Departamencie Sportu Powszechnego MENiS
n Cezary Zawistowski - Starszy Specjalista w Departamencie Kszta³cenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Spo³ecznej MENiS
n Aleksander Tynelski - Zastêpca
Dyrektora Departamentu Kszta³cenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Spo³ecznej MENiS

Najm³odsza grupa
taneczno-akrobatycznego zespo³u
Parafialnego Klubu
Sportowego Jadwiga z Krakowa

Wystêp grupy
tanecznej
z Krakowa
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uczestników spotkania powita³ gospodarz Centrum Edukacji Olimpijskiej  nowo wybrany Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski oraz Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Wies³aw Wilczyñski. Skierowany do rodowisk sportowych
list Biskupa Mariana Florczyka odczyta³ Krajowy Duszpasterz Sportowców ks. Edward Pleñ. Okolicznociowy
wyk³ad pt. Polska oferta EYES 2004 wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Krajowego Komitetu Koordynacyjnego EYES 2004
 dr Jerzy Popiech.
Specjalne okolicznociowe statuetki przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zas³ugi dla edukacji i
sportu otrzymali:
n Dorota Idzi  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu
Kobiet, wiceprezes PKOl, by³a Mistrzyni wiata w piêcioboju nowoczesnym;
n Kajetan H¹dzelek  Prezes Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej, Cz³onek Zarz¹du PKOl;
n Zbigniew Cendrowski  Redaktor Naczelny czasopisma
Lider, przez wiele lat Prezes Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, propagator sportu szkolnego;
n dr Krzysztof Zuchora  Kierownik Zak³adu Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, niestrudzony propagator idei olimpijskiej, poeta;
n dr Jerzy Popiech - Przewodnicz¹cy Krajowego Komitetu Koordynacyjnego EYES 2004, Prorektor Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu;
n dr Tomasz Fro³owicz  autor wielu podrêczników i ekspertyz naukowych z dziedziny wychowania fizycznego,
Prorektor ds. Studenckich i Sportu AWFiS w Gdañsku.
Pisma z podziêkowaniem dla cz³onków Krajowego Komitetu Koordynacyjnego EYES 2004, organizacji i wszystkich osób szczególnie zaanga¿owanych w realizacjê polskiej edycji programu, wrêczy³ minister Wies³aw Wilczyñski. Nastêpnie dokonano prezentacji najlepszych projektów, wyró¿nionych przyznaniem dotacji unijnych.
Podsumowania przebiegu Europejskiego Roku Edu-

kacji poprzez Sport dokona³ dr Krzysztof Zuchora, Kierownik Zak³adu Teorii Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przebieg uroczystoci
uwietni³y brawurowe i barwne wystêpy sekcji akrobatyczno-tanecznej Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga z
Krakowa.

Wyró¿nione projekty
Decyzj¹ Komisji Europejskiej na wniosek Krajowego Komitetu
Koordynacyjnego EYES2004 dofinansowanie ze rodków Unii
Europejskiej otrzyma³y nastêpuj¹ce polskie projekty:
n Sport uczy i ³¹czy wszystkich - Stowarzyszenie Parafiada im. w. Kalasancjusza
n Ponad granicami - Urz¹d Miasta Krosna
n Wzbogacenie procesu edukacji wy¿szej poprzez dzia³ania ¿eglarskie Unisail - Politechnika Gdañska
n Profilaktyka uzale¿nieñ przez sport - Gmina i Miasto
widnica
n Od Aten Do Jarocina, Igrzyska Olimpijskie ród³em pozytywnych wartoci - Starostwo Powiatowe w Jarocinie
n Dru¿yna Olimpijska  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku
n wiadomi  Sprawniejsi  Prezydent Miasta Ostrowiec
wiêtokrzyski
n Sport olimpijski  wa¿ny element edukacji, kultury i
sztuki - Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie
n Wiejski animator sportu  aktywizacja rodowisk lokalnych przez edukacjê i sport  Wójt Gminy Gniewino
n Sport przyk³adem, olimpijczyk wzorem - Szkolny Klub
Sportowy Jantar Racot
n Debata europejska  wychowanie fizyczne studentów w Polsce i Europie  Akademicki Zwi¹zek Sportowy w Warszawie
n Otwórz oczy na zdrowie  profilaktyka poprzez aktywnoæ - Urz¹d Miasta Sanoka
n Startujmy razem!  integracja przez sport grup spo³ecznie upoledzonych  Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START

Europejskie zakoñczenie EYES 2004
Oficjalne europejskie zakoñczenie obchodów Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport odby³o siê w holenderskim Arnhem w dniach 2-3 grudnia 2004 r., a uczestniczy³ w nim m.in. nowo wybrany Komisarz UE ds. Sportu
Jan Figel ze S³owacji oraz Ministrowie Sportu Holandii, Luxemburga i Irlandii. W uroczystoci wziêli udzia³ cz³onkowie Krajowego Komitetu Koordynacyjnego Irmina Ro¿kiewicz i Tadeusz Ro¿ej oraz Przewodnicz¹cy Komitetu dr
Jerzy Popiech, którego zaproszono do wyg³oszenia referatu na temat Organizacja wychowania fizycznego i sportu szkolnego w Polsce, doceniaj¹c w ten sposób polskie
osi¹gniêcia w tej dziedzinie. Ekipie Polskiej towarzyszy³ 4krotny Mistrz Olimpijski  Robert Korzeniowski.
Podczas uroczystoci zaprezentowano 30 projektów realizowanych w ró¿nych krajach Europy w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport. Projekt edukacyjno-sportowy pn. Zachowaj Trzewy Umys³ - dofinansowany przez MENiS w ramach zadañ programu Sport
Wszystkich Dzieci  prezentowa³ prezes Stowarzyszenia
Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, Piotr
Adamski. Polska przedstawi³a te¿ jeden z projektów dofinansowanych przez UE pn. Dru¿yna Olimpijska, a ze
szczegó³ami zapozna³ zebranych autor projektu dr Tomasz
Fro³owicz z AWFiS Gdañsk, zaproszony do Arnhem równie¿ jako reprezentant polskich rodowisk naukowych.
Jednym z punktów programu uroczystoci europejskiego zakoñczenia EYES 2004 by³y wyst¹pienia  w formie pokazu multimedialnego oraz dowolnej formy prezentacji sportowych umiejêtnoci  dorobku sportowego i organizacyjnego wybranych szkó³ z ró¿nych pañstw Europy. Wród 9
wyró¿nionych szkó³, wietnie prezentowali siê uczniowie
Sportowej Szko³y Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego z Raciborza.

Podsumowanie polskiej edycji EYES 2004
Podczas uroczystoci zakoñczenia polskich obchodów Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport w Warszawie, Przewodnicz¹cy Krajowego Komitetu KoordynacyjnePOLSKA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU

Niezbêdne

numery

telefoniczne

n Aleja

Szucha 25
00-918 WARSZAWA
tel. centrala 3189
628-04-61, 629-72-41
www.menis.gov.pl

n Minister

Miros³aw Sawicki
tel. 628-07-68,
centrala, wew. 204
n Sekretarz

stanu
Tadeusz Szulc
tel. 628-83-97 w. 276
centrala, w. 276

n Podsekretarz
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stanu
Wies³aw Wilczyñski
tel. 622-36-84,
centrala, wew. 624

n Podsekretarz

stanu
Zdzis³aw Hensel
tel. 628-81-07,
centrala, wew. 839

n Podsekretarz

stanu
Anna Radziwi³³
tel./faks (0-22) 629-24-07
(0-22) 3189 w. 102

n Podsekretarz

stanu
Henryk Go³êbiewski
tel./faks (0-22) 629-71-11
(0-22) 3189 w. 373

n Dyrektor

generalny
Maciej Olejniczak
tel. 621-54-20, 628-35-04

n DEPARTAMENT

SPORTU
POWSZECHNEGO

n Dyr.

Departamentu
Tadeusz Wróblewski
tel. 629-63-45,
centrala, wew. 530
faks 318-95-49

n DEPARTAMENT

STRATEGII
ROZWOJU SPORTU

n p.o.

dyr. departamentu
BOGUS£AW WOLWOWICZ
tel. 628-95-69,
centrala, wew. 139

n Rzecznik

prasowy
Mieczys³aw Grabianowski
tel. 628-40-49, w. 335

n

http://www.pksport.pl

n PREZES

Andrzej KRANICKI
prezes@pksport.pl
n Sekretariat

(0-22) 522 33 99
(0-22) 826 35 77
faks (0-22) 826 21 72
n WICEPREZES

Zbigniew PACELT
pacelt@pksport.pl
n Sekretariat

(0-22) 826 73 25
(0-22) 522 33 88

n DYREKTOR

go dr Jerzy Popiech, w podsumowaniu polskiego udzia³u
w programie przedstawi³ nastêpuj¹ce wnioski:
n Program Europejskiego Roku Edukacji poprzez
Sport wywo³a³ nadspodziewanie du¿e zainteresowanie
rodowisk edukacyjnych i sportowych w naszym kraju, o
czym wiadcz¹ nie tylko zg³oszone do Krajowego Komitetu Koordynacyjnego projekty, ale równie¿ bardzo bogate
programy obchodów tego roku w poszczególnych województwach.
n Wbrew powszechnie artyku³owanym opiniom o niechêci
i braku dowiadczeñ w aplikowaniu o rodki unijne, liczba zg³oszonych wniosków (159!) przekroczy³a oczekiwania organizatorów. Wiêkszoæ projektów by³a efektem
wspólnych dzia³añ instytucji samorz¹dowych, edukacyjnych i stowarzyszeñ kultury fizycznej. Czêsto do wspó³pracy pozyskiwano nietradycyjnych partnerów, jak media i organizacje m³odzie¿owe.
n W³¹czenie tak du¿ej liczby podmiotów w d³ugofalowy proces edukacji spo³ecznej oraz uruchomienie nowych róde³
finansowania dzia³alnoci sportowej nale¿y ju¿ na tym etapie uznaæ za wa¿ny efekt tego programu. Przedstawione do
dofinansowania przez Komisjê Europejsk¹ polskie projekty
zyska³y w Brukseli wysokie oceny za niekonwencjonalne powi¹zanie uprawiania sportu z edukacjê formaln¹ oraz obrazowe eksponowanie edukacyjnych walorów sportu.
Tak oto uroczycie zakoñczy³ siê Europejski Rok Edukacji
poprzez Sport, ale przed nami nowe wyzwania. Organizacja Narodów Zjednoczonych - wzoruj¹c siê niejako na dzia³aniach Unii Europejskiej  proklamowa³a Rok 2005 - Miêdzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego, w
celu promowania uniwersalnych edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych walorów sportu i wychowania fizycznego
jako wa¿nego elementu oddzia³ywania na ekonomiczny i socjalny rozwój spo³eczeñstwa. Pozwoli to na kontynuowanie i
rozwiniêcie podjêtych w 2004 roku inicjatyw pod lansowanym
ju¿ w Polsce has³em: Ruch rzebi umysl, serce i cia³o.

Wojciech Kudlik
n

KONFEDERACJA
BIURA PREZESA

Jan MAJ
(0-22) 522 33 67
n Sekretariat

biuro.prezesa@pkspor t.pl
(0-22) 522 33 68
faks (0-22) 827 95 85
n Rzecznik

Prasowy
Marek SKORUPSKI
skorupski@pkspor t.pl
(0-22) 826 58 64
(0-22) 522 33 38

n BIURO

ORGANIZACJI I
ROZWOJU SPORTU
Dyrektor Biura
Marian RUDNIK
tel./faks (0-22) 826 35 40
(0-22) 522 33 34

SPORTU

n Sekretariat

boirs@pkspor t.pl
(0-22) 522 33 93
tel./faks(0-22) 826 35 40
n BIURO

SPORTU
WYCZYNOWEGO
Dyrektor Biura
Tomasz MARCINKOWSKI
marcinkowski@pksport.pl
(0-22) 522 33 14

n Sekretariat

(0-22) 522 33 15

n BIURO

MARKETINGU
SPORTOWEGO
Dyrektor Biura
Mariusz Daszczyñski
daszczynski@pkspor t.pl
(0-22) 522 33 02

n BIURO

EKONOMICZNO
-ADMINISTRACYJNE
Dyrektor Biura
Maria OKUROWSKA
okurowska@pksport.pl
(0-22) 522 33 81

n Sekretariat

bea@pkspor t.pl
(0-22) 522 33 80
tel./faks (0-22) 827 95 10
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Alternatywne
programy
realizacji
wychowania
fizycznego
i spor tu
szkolnego

Konkurs
Ministra
Edukacji
Narodowej
i Sportu
Rozstrzygniêty zosta³ konkurs Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu pn. Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Wyniki konkursu zosta³y og³oszone podczas uroczystego ogólnopolskiego podsumowania Systemu Sportu M³odzie¿owego2004, które odbywa³o siê w
hali warszawskiego Towaru, dnia 8 lutego 2005 r.
Og³oszenie konkursu wynika³o z
realizacji zadañ zapisanych w dokumencie Strategia rozwoju sportu polskiego do 2012 roku, w którym za
najwa¿niejszy cel strategiczny uznano
Wychowanie fizyczne i sport szkolny.
Wi¹za³o siê równie¿ z og³oszeniem
przez Radê Europy oraz Parlament
Europejski roku 2004-go Europejskim Rokiem Edukacji poprzez Sport
(EYES 2004), którego g³ównym celem
by³o uwiadomienie mieszkañcom Europy roli sportu w systemie edukacji
m³odzie¿y oraz zwiêkszenie znaczenia
zajêæ wychowania fizycznego w programach szkolnych. Wprowadzenie
czwartej godziny obowi¹zkowych zajêæ
wychowania fizycznego w aspekcie niewystarczaj¹cej bazy szkolnych obiektów sportowych, by³o kolejnym bodcem do poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla uczniów form organizacyjnych prowadzenia zajêæ wychowania
fizycznego, które zas³uguj¹ na upowszechnienie.
Konkurs mia³ na celu wy³onienie
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najlepszych  czêsto wdro¿onych ju¿
programów - które zrodzi³y siê z aktywnoci nauczycieli wychowania fizycznego i kierownictwa szkó³, m.in.
jako efekt powstania sprzyjaj¹cych
okolicznoci do realizacji zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zakres tematyczny oraz podstawowe zasady
konstrukcji alternatywnych programów wychowania fizycznego okrela³o
m.in. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lipca
2001 r. w sprawie dopuszczalnych
form realizacji czwartej i pi¹tej godziny obowi¹zkowych zajêæ wychowania
fizycznego (*).

prosto z MENiS

pragram nagrodzony

pragram nagrodzony

pragram wyró¿niony

pragram wyró¿niony

pragram wyró¿niony

Masz wybór
 wybierz zdrowie

Wybierz sam

Sport  Muzyka
 Rozr ywka

Sztuka walki
Hapkido alternatyw¹
dla tradycyjnego wychowania fizycznego
i sportu szkolnego

Szkolny Program
Realizacji Zajêæ
Wychowania
Fizycznego i Sportu

program realizacji zajêæ wychowania fizycznego w klasach IV
 VI Szko³y Podstawowej nr 4
im. prof. W³adys³awa Szafera w
E³ku. Autor: mgr Zbigniew
Bogdan.
Kompleksowy program, w którym
wychowanie fizyczne realizuje siê
w wymiarze czterech godzin: 2
godziny na zajêcia podstawowe
(realizacja podstawy programowej)
i 2 godziny na zajêcia fakultatywne (do indywidualnego wyboru
przez uczniów). Na zajêciach
fakultatywnych grupy æwiczebne
tworzone s¹ z uczniów ró¿nych
klas na tym samym poziomie
zaawansowania. Program ukierunkowany jest na predyspozycje
psychofizyczne ucznia i zachêca
do samodzielnego planowania
w³asnego rozwoju fizycznego
poprzez w³aciwie skonstruowany,
motywuj¹cy system oceniania.
Odbywanie zajêæ fakultatywnych w
godzinach popo³udniowych pozwala w pe³ni wykorzystaæ szkoln¹
bazê sportow¹. Wiêksza aktywnoæ uczniów przynios³a znaczn¹
poprawê wyników sportowych,
stawiaj¹c szko³ê na I miejscu w
E³ku w VII Igrzyskach Szkó³ Podstawowych i na II miejscu w
klasyfikacji na najbardziej usportowion¹ szko³ê.

Cele konkursu

1
2
3
4

Wy³onienie najlepszych wdro¿eñ nowych programów wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Poprawa jakoci i atrakcyjnoci
zajêæ z wychowania fizycznego
i sportu w placówkach owiatowych.
Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartoci sportu.
Upowszechnianie informacji
o najlepszych, nowatorskich
projektach realizacji czwartej godziny
wychowania fizycznego i sportowych
zajêæ pozalekcyjnych.
Inspirowanie nauczycieli do opracowywania i realizowania autorskich programów wychowania fizycznego i sportu, dostosowanych do potrzeb
rodowiskowych i tradycji lokalnych.

5

Podstawowe kr yteria
i prior ytety konkursu:

1

Programy pozwalaj¹ce realizowaæ
czwart¹ godzinê wychowania fizycznego w semestrze, w formie zajêæ
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Programy nawi¹zuj¹ce do celów
Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport (EYES 2004).
Programy uwzglêdniaj¹ce prozdrowotne aspekty uczestnictwa
w kulturze fizycznej.
Programy obejmuj¹ce wspó³pracê
szkó³ z organizacjami i stowarzyszeniami (zw³aszcza stowarzyszeniami sportowymi) oraz w³adzami lokalnymi.

2
3
4

program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjnozdrowotnym realizowany w
XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Krzysztofa Baczyñskiego w £odzi. Autor: mgr
Ewa Czerska.
Kompleksowy program zmieniaj¹cy organizacjê pracy
szko³y. Jedn¹ godzinê wychowania fizycznego powiêca na
zajêcia ogólnorozwojowe z
elementami æwiczeñ korekcyjno-kompensacyjnych w systemie klasowo-lekcyjnym oraz
dwie godziny na obowi¹zkowe
zajêcia fakultatywne realizowane w systemie grupowym miêdzyklasowym, oferuj¹c 11
form aktywnoci ruchowej do
wyboru. Zalet¹ jest równie¿
innowacyjny system oceniania
uczniów. Program poddawany
by³ pe³nej ewaluacji, co prowadzi³o do jego systematycznej
modyfikacji. Wszyscy uczniowie podlegaj¹ cyklicznej
ocenie stanu zdrowia i sprawnoci fizycznej, ka¿dy posiada
indywidualn¹ kartê sprawnoci
fizycznej. Dzia³ania te zaowocowa³y podniesieniem poziomu sportowego szko³y i
wysokim miejscem wród
najbardziej usportowionych
³ódzkich szkó³ ponadgimnazjalnych.

program realizacji czwartej
godziny obowi¹zkowych zajêæ
wychowania fizycznego w
klasach IV  VI w szkole
podstawowej Zespo³u Szkó³
nr 1 w Brodnicy. Opracowany
przez mgr Ma³gorzatê Piercionek-Sarnowsk¹ i mgr
Annê Stó¿yñsk¹.
Zajêcia odbywaj¹ siê w modu³ach 2x45 minut, z wykorzystaniem czterech tzw. dziedzin
ruchu: atletyka terenowa,
zajêcia r ytmiczno  taneczne,
gr y i zabawy zespo³owe oraz
zabawa i rekreacja w wodzie.
Zajêcia te odbywaj¹ siê po
zakoñczeniu lekcji w obiektach
szko³y lub wspó³organizatorów,
realizuj¹c dodatkowo program
cie¿ek przedmiotowych:
prozdrowotnej, patriotycznej i
regionalnej. System oceniania
promuje aktywnoæ, postêp i
inwencjê uczniów. Program
jest elementem przygotowania
uczniów do Miêdzynarodowej
Olimpiady: Sport  Muzyka 
Rozr ywka.

5

Programy wprowadzaj¹ce atrak cyjne formy turystyki w najbli¿szej okolicy, zapewniaj¹ce ruch
na wie¿ym powietrzu.
Programy anga¿uj¹ce uczniów
mniej sprawnych lub z ograniczonymi mo¿liwociami uczestniczenia
w wychowaniu fizycznym i sporcie
szkolnym.
Programy akcentuj¹ce treci wychowawcze i wprowadzaj¹ce profilaktykê zagro¿eñ.

6
7

Na konkurs zosta³y nades³ane prace
prezentuj¹ce starania o poprawê jakoci wychowania fizycznego w 134
szko³ach podstawowych, gimnazjach,

Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 7 i Spo³eczne Gimnazjum nr 8 w Krakowie. Autor
mgr Rafa³ Przybycieñ.
Program opar ty na sztuce
walki Hapkido realizowany jest
równolegle w piêciu sekwencjach: gimnastyka korekcyjna
z elementami sztuki Hapkido
(kl. I  III), wychowanie fizyczne oparte na sztuce walki
Hapkido (kl. IV  VI, klasy
gimnazjum), nauczanie sztuki
walki Hapkido na zajêciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizacja Festiwalu
Sztuk Walki oraz obóz rekreacyjno-sportowy Hapkido.
Wykorzystuje zasady tej sztuki
dla kszta³towania postaw
odpowiedzialnoci, wytr wa³oci i uczciwoci. Dowiadczenie pokaza³o wzrost poczucia
bezpieczeñstwa i poszanowanie zasad w ¿yciu codziennym.
Zainteresowanie modnymi
sportami koncentruje siê w
szkole. Wzros³a aktywnoæ
fizyczna uczniów, a zmniejszy³a siê ich absencja na zajêciach.

szko³ach ponadgimnazjalnych i
owiatowych placówkach specjalnych. W wojewódzkim etapie - przeprowadzonym przez poszczególne
Kuratoria Owiaty - nominacje do
etapu ogólnopolskiego uzyska³o 26
projektów.
Po zapoznaniu siê z nimi Komisja
powo³ana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - z³o¿ona z przedstawicieli Departamentu Sportu Powszechnego oraz Departamentu
Kszta³cenia Ogólnego, Specjalnego i
Profilaktyki Spo³ecznej - przedstawi³a do akceptacji ministra Adama Giersza wybrane programy najpe³niej oddaj¹ce idee konkursu.

w Zespole Szkó³ Ekonomiczno  Hotelarskich im. Emilii
Gierczak w Ko³obrzegu.
Autorzy: mgr Marcelina
Szewczyk i mgr Piotr Klejny.
Program rekreacyjno-sportowy wspomagaj¹cy przygotowanie zawodowe kierunku
hotelarskiego, realizowany
jako modu³y uzupe³niaj¹ce
(30 godzin na klasê) zawieraj¹ce m.in. tenis ziemny, mini
golf, bilard, kajakarstwo,
jogging, wycieczki rowerowe.
Efektem wdro¿enia jest
zwiêkszone zaanga¿owanie
uczniów w nowe formy ruchu,
poprawa frekwencji i aktywnoci fizycznej (szczególnie
mniej zdolnych ruchowo) oraz
w³aciwy stosunek do rodowiska naturalnego. Realizowany jest w formie zajêæ
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Szko³y realizuj¹ce nagrodzone i wyró¿nione programy otrzyma³y sprzêt
sportowy, a ich autorzy nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu oraz mo¿liwoæ publikacji swoich programów na
³amach czasopism zajmuj¹cych siê tematyk¹ wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej i
Sportu Wies³aw Wilczyñski pogratulowa³ zwyciêzcom konkursu, wrêczy³
nagrody i upominki oraz ¿yczy³ kolejnych sukcesów w upowszechnianiu
sportu szkolnego.

Wojciech Kudlik, Tadeusz Ro¿ej
n
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Fot. Wojciech Kudlik
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Fot. Wojciech Kudlik

Na stokach przepiêknie po³o¿onego u stóp Babiej Góry (najwy¿szy szczyt Beskidu Zachodniego - 1724 m n.p.m.) Orodka
Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groñ w Zawoi k. Suchej
Beskidzkiej odby³y siê fina³owe zawody X Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2005, rozgrywane pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaniewskiego.

sport
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Alan Ciborowski z Pisza  oboje mieli po niespe³na 5 lat! Najstarszym zawodnikiem okaza³ siê 82-letni (!!!) Stanis³aw Golosiñski
z Opola, który wykaza³ doskona³e przygotowanie kondycyjne,
wietn¹ technikê i ca³kiem ¿wawo uwija³ siê pomiêdzy bramkami
slalomu, pokonuj¹c kilku znacznie m³odszych rywali.
W Narciarskim Pucharze Rodzinnym, w którym startowa³y 3osobowe zespo³y z zachowaniem ró¿nicy pokoleñ (np. rodzice + dziecko; babcia/dziadek + syn/córka + wnuk/wnuczka) zwyciê¿yli Jolanta, Ludwik i Joanna Majlert z Warszawy, wyprzedzaj¹c o ponad 7 sekund rodzinê Pilchów (Alicja, Krzysztof i Krzysztof Junior) z Wis³y. Na trzecim miejscu, ze strat¹ ponad 17 sekund do
zwyciêzców, uplasowali siê Urszula, Jacek i Bernard Afeltowicz z
Wroc³awia. Zawody ukoñczy³y 33 zespo³y rodzinne.
Bardzo zaciêta walka toczy³a siê w Snowboardowym Pucharze Rodzinnym, który ukoñczy³o 18 dwuosobowych zespo³ów wielopokoleniowych. Zgodnie z regulaminem mo¿liwe by³y nastêpuj¹ce kombinacje rodzinne: rodzic + dziecko, dziadek/babcia
+ wnuk/wnuczka. Najlepsi okazali siê Sandra i Robert Futerhendler z Karpacza, którzy zwyciê¿yli zaledwie o 0,05 sekundy
Bartosza i Jacka Czapkiewiczów z Gliwic. Na miejscu trzecim
uplasowali siê Bartosz i S³awomir Popczyñscy z Warszawy, ze
strat¹ do zwyciêzców 2,78 sekundy.
W klasyfikacji Regionów zwyciê¿y³a reprezentacja l¹ska I
(dawne woj. bielskie) przed reprezentacj¹ l¹ska II (dawne woj.
katowickie i czêstochowskie), na miejscu trzecim uplasowa³a siê
Ma³opolska.

Na podium zwyciêzcy w najm³odszej
grupie dziewcz¹t
(rocznik 1997 i
m³odsze); w ¿ó³tym
trykocie - z napisem Mistrz Polski
2005 - Klaudia
Anastaziak ze
Swarzêdza

Fina³ X Amatorskich
Mistrzostw Polski w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie
Zawoja, 11-13 marca 2005 r.
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Szczegó³owe
wyniki fina³owych

zawodów Family Cup
2005 w narciarstwie
alpejskim i snowboardzie
rozegranych w Zawoi
znajduj¹ siê na stronie
internetowej Stowarzyszenia Family Cup:
www.familycup.com.pl/
wyniki_narty_05.

Family Cup

Najm³odsi
uczestnicy
zawodów
Family Cup"
nie mog¹ siê
doczekaæ
og³oszenia
wyników
i rozdania
nagród

niejsze w tych zawodach jest uczestnictwo. Dzisiaj mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e przez 10 lat uda³o siê stworzyæ potê¿n¹ grupê sportowych przyjació³ - prawdziw¹ Rodzinê Family Cup. Od lat obowi¹zuje równie¿ zasada, ¿e
nagrody sportowe (puchary i dyplomy) otrzymuj¹ najlepsi zawodnicy w ka¿dej kategorii, natomiast nagrody
rzeczowe losowane s¹ wród wszystkich uczestników,
którzy ukoñczyli zawody. Zdarza siê wiêc czêsto, ¿e najs³absi na mecie (nie ka¿dy wszak mo¿e byæ mistrzem!)
otrzymuj¹ najlepsze, najcenniejsze nagrody.
W tym roku (po raz drugi z rzêdu) znacz¹ce rodki
finansowe na organizacjê imprezy przekaza³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wpisuj¹c cykl imprez
Family Cup w zadania programu upowszechniania
sportu rodzinnego i propagowania aktywnego stylu ¿y-

cia, realizowanego przez Departament Sportu Powszechnego.
Zawody finansowali równie¿ liczni sponsorzy, wród nich: firma Kross z Przasnysza, Salomon Polska, PLL LOT oraz czasopismo Sportowy Styl. Wród partnerów medialnych znalaz³y siê
najwa¿niejsze media publiczne: Telewizja Polska i Polskie Radio.
Program 1 TVP po raz kolejny przygotowuje i wyemituje cykl reporta¿y Puchar Rodzinny (m.in. na mocy umowy z MENiS), a
Polskie Radio - zw³aszcza Trójka - bardzo skutecznie promowa³o imprezê i relacjonowa³o na swojej antenie przebieg zawodów. Bie¿¹ce relacje przekaza³ regionalny Program TVP 3. Partnerem medialnym by³ równie¿ portal internetowy Interia.pl.
Tegoroczne fina³y przebiega³y bardzo sprawnie, przy aktywnym udziale kierownictwa i za³ogi Orodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groñ w Zawoi (jeden z licznych sponsorów
imprezy). Organizator  oprócz wspania³ej pogody i doskonale
przygotowanego stoku  zapewni³ profesjonaln¹ obs³ugê sêdziowsk¹ i niezawodnie dzia³aj¹cy elektroniczny system pomiaru
czasu. Wyniki przejazdów pojawia³y siê na tablicy wietlnej ustawionej na mecie slalomu i b³yskawicznie na tablicy wyników. W
ci¹gu trzech dni zawodów rozegrano indywidualny i rodzinny slalom gigant, indywidualny i rodzinny snowboardowy slalom gigant oraz - na zakoñczenie - slalom gigant dla dziennikarzy i zaproszonych goci. Koñcowy wynik stanowi³a suma dwóch przejazdów. Wszyscy zawodnicy, bez wzglêdu na wiek, umiejêtnoci i
dowiadczenie, ambitnie walczyli o ka¿dy u³amek sekundy. W
wielu kategoriach ró¿nice na mecie by³y minimalne. Najm³odszymi uczestnikami fina³owych zawodów byli: Ola Bator z £odzi i

Wojciech Kudlik

PS Autor relacji równie¿ uczestniczy³ w zawodach. cigaj¹c
siê w grupie dziennikarzy i zaproszonych goci, szczêliwie
ukoñczy³ slalom gigant, zajmuj¹c miejsce w rodku stawki
doskonale przygotowanych i ambitnie walcz¹cych rywali.
n
Fot. Wojciech Kudlik

Inicjator i
najwa¿niejszy
organizator
zawodów Family Cup" - red.
Janusz Zielonacki z Krakowa
(z lewej) z
najstarszym
uczestnikiem
narciarskiego
slalomu - 82letnim Stanis³awem Golosiñskim z Opola

Fot. Wojciech Kudlik

Na starcie jubileuszowej imprezy stanê³o prawie 600 zawodniczek i zawodników wy³onionych w 15 eliminacjach regionalnych, które odbywa³y siê w ca³ej Polsce od stycznia do
marca 2005 r. Przegl¹daj¹c listê miejscowoci, gdzie rozegrano poszczególne zawody (Lidzbark Warmiñski - Krzy¿owa Góra,
Go³dap - Piêkna Góra, Szczecin, Warszawa - Szczêliwice, Zawoja, Krasnobród, Karpacz, Kamienica k. Boles³awowa, Ar³amów, Bytom  Sucha Góra, Sopot  £ysa Góra, Poznañ 
Malta, Szczyrk, Kielce, Wis³a) nasuwa siê wniosek, ¿e narciarstwo alpejskie mo¿na z powodzeniem uprawiaæ w ca³ej Polsce.
W tym roku by³y ku temu szczególne warunki: piêkna, nie¿na i mrona zima panowa³a na obszarze ca³ego kraju.
Tegoroczne fina³y mia³y szczególny charakter, odbywa³y siê przecie¿ po raz 10. Organizatorzy zbierali wiêc zewsz¹d zas³u¿one gratulacje i ¿yczenia. Niezawodnym sponsorom i wszystkim, którzy pomagali w promowaniu idei towarzysz¹cej zawodom Family Cup, serdecznie dziêkowa³
pomys³odawca i inicjator cyklu zawodów - red. Janusz Zielonacki. Specjalne podziêkowania skierowane by³y do wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu, Wies³awa Wilczyñskiego. Oklaskami witano przedstawiciela firmy Salomon w Polsce  najbardziej znanego i utytu³owanego polskiego mistrza alpejskich tras  Andrzeja Bachledê, który
wci¹¿ nie mo¿e siê doczekaæ godnych nastêpców.
Zawody cyklu imprez Family Cup to wspania³a, uniwersalna propozycja dla prawdziwych amatorów uprawiania sportu; którzy chc¹ to robiæ dla w³asnego zdrowia, przyjemnoci, w otoczeniu rodziny i przyjació³ i za w³asne pieni¹dze. Rozgrywane s¹ konkurencje indywidualne, puchar
rodzinny, dodatkowo wprowadzono klasyfikacjê regionów.
Zwiêksza to atrakcyjnoæ zawodów, wp³ywa na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego, chocia¿ najwa¿-
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Nareszcie na
mecie W koñcu
najwa¿niejszy jest
udzia³ oraz ukoñczenie zawodów
w dobrej formie
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Fot. Budowa Lodowisk - TOL

Modelowe

Fot. Tamex Warszawa

Strategia rozwoju
spor tu w Polsce
do roku 2012

orodki

sportu

Zespó³ boisk
przy szkole
w Stêszewie
(woj. wielkopolskie)

Lodowisko
w Katowicach
(Janów)

Rozwa¿ania dotycz¹ce Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku
2012 - cele i zadania zawarte w dokumencie przygotowanym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, przyjêtym przez
Radê Ministrów 11 lutego 2005 r.

Dokument przedstawia ca³okszta³t zagadnieñ i problemów wymagaj¹cych podjêcia i rozwi¹zania w najbli¿szej dekadzie w zakresie rozwoju sportu. Sporód szeciu celów strategicznych rozwa¿ymy cel nr 5, Infrastruktura sportu, a w tym zadania 1 i 4.

Klasyczny model orodka to:

n stadion pi³karski z bie¿ni¹ okóln¹ 400 m, skoczni¹ w dal, rzutn

40

ni¹ (dysk, kula)
hala sportowa z aren¹ sportow¹ do pi³ki rêcznej 42x24 m lub
mniejsz¹ 36x19m

sport
dla wszystkich

Fot. Tamex Warszawa

Opracowanie modelowych rozwi¹zañ technicznych miejskich, gminnych i osiedlowych orodków sportu dla aglomeracji 10, 30, 60
tysiêcy mieszkañców oraz zasad ich utrzymania i prowadzenia
Propozycja wprowadzenia rozwi¹zañ modelowych orodków
sportu dla okrelonych rodowisk (gminnych, miejskich) powinna
wynikaæ ze strategii rozwoju sportu rozumianej jako spis zadañ
dla wszystkich uczestników procesu aktywizacji sportowej spo³eczeñstwa w celu uzyskania postawionego celu. Nale¿y zatem okreliæ, czy modelowe propozycje tworzenia orodków sportowych bêd¹
powstawa³y w oparciu o wytyczne (zalecenia) wynikaj¹ce z tej strategii, czy te¿ bêdzie wystêpowaæ dowolnoæ kszta³towania kompleksów sportowych w zale¿noci od inwencji realizatorów.
W ka¿dym jednak przypadku kompleksy sportowe bêd¹ tworzone przez samorz¹dy terenowe. Na 2478 samorz¹dów lokalnych (miast, miast-gmin i gmin) 1648 to gminy ma³e, czyli zamieszka³e przez 2500-10 000 mieszkañców, z pozosta³ych 342
to miasta-gminy o ³¹cznej liczbie mieszkañców do 15 tysiêcy. W
wiejskich i miejsko-gminnych (do 40 000 mieszkañców) ogniwach samorz¹du lokalnego ¿yje oko³o 20 mln Polaków.
Pozosta³e ok. 18 mln to mieszkañcy rednich i du¿ych miast
posiadaj¹cych ukszta³towane przez lata orodki sportu i rekreacji, zarz¹dzane przez samorz¹dy lokalne, poprzez wyodrêbnione struktury jako zak³ady lub jednostki bud¿etowe.
Ukszta³towany przez lata model takiego orodka to zespó³
obiektów, boisk itp. skupionych w jednym kompleksie lub kilka
samodzielnych obiektów zlokalizowanych w ró¿nych miejscach
miasta (miasta-gminy) administrowanych przez jedn¹ dyrekcjê.

Fot. Tamex Warszawa

Zadanie l

Boisko
szkolne
w Baboszewie
k. P³oñska
n

kryta p³ywalnia 25 m

n zespó³ otwartych boisk do gier zespo³owych( koszykówka, siat-

kówka) oraz kilka kortów tenisowych (2-4)
W wielu przypadkach w takich kompleksach znajduj¹ siê boiska treningowe do pi³ki no¿nej, otwarte baseny (p³ywalnie) z
brodzikiem dla dzieci, lodowiska kryte lub otwarte, cie¿ki z
urz¹dzeniami do æwiczeñ (dr¹¿ki, równowa¿nie, przelotnie itp.).
Chocia¿ taki model móg³by byæ wzorcowy, a dla wielu miast wrêcz
wymarzony, to w praktyce istnieje g³ównie, i to w niepe³nym
zakresie, w miastach powiatowych i wojewódzkich.
Mo¿na jednak za³o¿yæ ¿e ww. model (wzorcowy kompleks
sportowy) spe³nia potrzeby sportu rednich miast (ok. 50-tysiêcznych i wiêkszych), a w wielkich miastach (ponad 400-500
tysiêcy mieszkañców) stanowi podstawê obiektu dzielnicowego.

Boiska
osiedlowe
w Chorzowie

W praktyce ró¿nice w strukturze funkcjonalnoci orodków
sportowych w odniesieniu do miast rednich i du¿ych bêd¹ polega³y na: wielkoci widowni, zaplecza, ci¹gów komunikacyjnych,
parkingów itp.
Przepisy popularnych dyscyplin sportowych okrelaj¹ jednoznacznie parametry aren sportowych, co stanowi podstawê do projektowania i budowy obiektu sportowego. W miastach rednich (50200 tys. mieszkañców) i du¿ych (ponad 200 tys. ludnoci) lokalne
w³adze korzystaj¹ z podanego wzorca, modernizuj¹c i rozbudowuj¹c
posiadane obiekty sportowe, oraz uzupe³niaj¹ infrastrukturê o nowe,
brakuj¹ce obiekty, np. pe³nowymiarowe hale (arena 45x24x7,5 minimum), p³ywalnie 25xl2,5 m i kryte lodowiska (60x30 m).
Obiekty te, bêd¹ce podstaw¹ wspierania sportu wyczynowego (zawody mistrzowskie krajowe i miêdzynarodowe) w stra-

tegii rozwoju sportu nie stanowi¹ podstawowego zaplecza dla
sportu masowego, bez którego rozwój sportu nie jest mo¿liwy.
Dostêp do tych obiektów jest ograniczony. Nale¿y zatem skupiæ
siê na stworzeniu modelu (wzorca minimum) orodka sportowego dla gminy, ma³ego miasta czy osiedla.
W tym za przypadku w miejscowociach/osiedlach/gminach
5-15 tys. mieszkañców bêdzie to orodek przyszkolny (miêdzyszkolny). W miastach-gminach powinien to byæ samodzielny orodek sportu i rekreacji obs³uguj¹cy potrzeby miasta i najbli¿szych okolic.
Nale¿y przy tym powa¿nie rozwa¿yæ, szczególnie dla ma³ych
gmin i miejscowoci, faktyczn¹ potrzebê tworzenia pe³nowymiarowych aren sportowych. W porozumieniu z popularnymi (masowymi) dyscyplinami sportowymi nale¿a³oby stworzyæ przepisy dla
rozgrywek i zawodów sportowych (dla m³odzie¿y szkolnej) w obiek-
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Zasady prowadzenia i utrzymania
orodka spor towego
Klasyczny model orodka powinien funkcjonowaæ w strukturze
samorz¹du lokalnego. Orodek sportowy, w zale¿noci od wielkoci miasta lub gminy oraz zasobnoci u¿ytkowników, mo¿e
przybraæ formê zak³adu bud¿etowego lub jednostki bud¿etowej.
Jako zak³ad bud¿etowy musi wypracowaæ minimum 50%
kosztów utrzymania, za jako jednostka bud¿etowa finansowany jest w ca³oci z bud¿etu miasta/gminy, niezale¿nie od wysokoci dochodów. Nadzór nad dyrekcj¹/kierownictwem orodka
sprawuje prezydent, burmistrz lub wójt.
W bardzo ma³ych gminach orodkiem mo¿e kierowaæ pracownik urzêdu gminy przy pomocy gospodarza obiektu, anga¿uj¹c w
sezonie odpowiednio przygotowanych pracowników i wolontariuszy.
W samodzielnie dzia³aj¹cych, wyodrêbnionych orodkach
sportu i rekreacji struktura organizacyjna przedstawia siê nastêpuj¹co: n Dyrektor/kierownik n Zastêpca - organizacja imprez,
wspó³praca z klubami i szko³ami n G³ówny ksiêgowy, ksiêgowoæ,
kasa n Dzia³ utrzymania obiektów - konserwacja i obs³uga urz¹dzeñ n Dzia³ organizacji imprez - obs³uga widowni, bileterzy, porz¹dkowi itp. n Inne s³u¿by w zale¿noci od wielkoci orodka,
iloci obiektów, specyfiki prowadzonej dzia³alnoci.
W du¿ych, wieloobiektowych orodkach do okrelonych zadañ mo¿na anga¿owaæ specjalistyczne firmy, zajmuj¹ce siê
ochron¹, sprz¹taniem, utrzymaniem i konserwacj¹ urz¹dzeñ
nag³aniaj¹cych i elektroniki pomiarowej czy te¿ utrzymaniem
zieleni. W orodkach wiadcz¹cych us³ugi rekreacyjne, fitness
itp. lub prowadz¹cych zajêcia rehabilitacyjne i szkoleniowe anga¿uje siê wykwalifikowanych specjalistów. Nale¿y tak przygo-
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Dzia³alnoæ orodka charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce elementy:
n Dzia³alnoæ statutowa - organizowanie zajêæ sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych mieszkañców w
rodowisku dzia³ania.
n Dzia³alnoæ komercyjna - wynajmowanie posiadanej bazy sportowej, wynajem powierzchni reklamowej, gastronomicznej i
handlowej oraz organizacja zleconych imprez.
Odrêbnym zagadnieniem jest udostêpnianie aren sportowych
organizacjom i stowarzyszeniom sportowym. Problem ten jest w
praktyce ró¿nie rozwi¹zywany, lecz zasady i formy okrela samorz¹d lokalny - w³aciciel orodka.
Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ kosztów utrzymania s¹ koszty
osobowe, które siêgaj¹ ok. 45% ogó³u kosztów oraz koszty
energii, wody, gazu, odprowadzenia cieków i telefony. Przy
ustalaniu kosztów bie¿¹cej eksploatacji nale¿y przeprowadziæ
analizê dzia³alnoci orodka w danym rodowisku. Wysokoæ
kosztów i dochodów zale¿y od iloci mieszkañców miasta/gminy, zasobnoci obywateli, zurbanizowania i uprzemys³owienia
regionu, po³o¿enia geograficznego i atrakcyjnoci turystycznej.

Zadanie 4
Opracowanie programu Sala gimnastyczna w ka¿dej szkole

Opracowanie wytycznych programowych w tym zakresie wymaga
nastêpuj¹cych ustaleñ:
n budowa nowej sali gimnastycznej powinna dotyczyæ zespo³u
szkó³ (szko³a podstawowa + gimnazjum) o minimalnej liczbie
uczniów 250

G³ówne obiekty:
n wielofunkcyjna hala spor towa o
wymiarach areny minimum 18x36
m i wys. 7,5 m z widowni¹ na
300500 osób
n p³ywalnia z brodzikiem 25x10
[12,5] m
n salka fitness, sauna
n klub, kawiarnia
n boisko do pi³ki no¿nej z bie¿ni¹
na 4 tory [400 m]
n 3 korty tenisowe, w tym 1 z
widowni¹
n boisko do pi³ki rêcznej [no¿nej] o
wymiarach minimum 30x50 m, z
mo¿liwoci¹ organizacji lodowiska
n 2 boiska do koszykówki, w tym 1
z widowni¹
n plac do organizowania spotkañ,
festynów, targów o wymiarach
minimum 30x50 m, mo¿e byæ w
formie amfiteatralnej dla 300
500 widzów
W miarê mo¿liwoci nale¿y zlokalizowaæ plac zabaw dla dzieci, boisko/
tor do bocce. Nale¿y przewidzieæ
niezbêdn¹ liczbê miejsc parkingowych, bezpieczne dojazdy, ci¹gi
komunikacyjne, w miarê mo¿liwoci
cie¿ki rowerowe. W kompleksie
nale¿y usytuowaæ budynek gospodarczy dla obs³ugi obiektu, w tym
w.c. dla u¿ytkowników.

W gminie/miecie o 50 tysi¹cach mieszkañców zainteresowanie obiektami sportowymi w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest ma³e i przedstawia siê nastêpuj¹co:
n kryta p³ywalnia  ok. l-2% mieszkañców
n lodowisko - 0,51%
n si³ownia/fitness - 0,20,3%
n korty tenisowe - 0,05%
n inne formy komercyjne - 0,010,02%
Liczby te rosn¹, lecz bardzo powoli, dlatego orodek, aby siê
utrzymaæ, musi szeroko promowaæ wszelkie formy swojej dzia³alnoci i stale rozwijaæ swoje us³ugi, podnosz¹c ich jakoæ i
atrakcyjnoæ. Organizowanie przez samorz¹d masowych imprez
sportowych i rekreacyjnych podnosi aktualn¹ sprawnoæ i walory zdrowotne spo³ecznoci lokalnej, a w perspektywie przysparza klientów komercyjnej dzia³alnoci orodka.

Teren, lokalizacja:
Wielkoæ terenu minimum 5 ha;
po³o¿enie ogólnie dostêpne nad
wod¹, w pobli¿u terenów zielonych.

dla gminy, miasta 50150 tys. mieszkañców

Podstawowe elementy wzorcowego orodka sportowego

towaæ i rozwijaæ strukturê orodka, aby odpowiada³a ona potrzebom rodowiska, spe³nia³a oczekiwania, a zatrudnieni w
orodku pracownicy profesjonalnie wype³niali swoje obowi¹zki.
Koszty utrzymania stanowi¹ podstawê funkcjonowania orodka. Dlatego ju¿ na etapie projektowania i budowy nale¿y zadbaæ
o zainstalowanie wydajnych i energooszczêdnych urz¹dzeñ, bezpiecznego sprzêtu i posiadaj¹cego wymagane atesty wyposa¿enia. Dobra jakoæ i bie¿¹ca konserwacja wszystkich elementów/
urz¹dzeñ w poszczególnych obiektach orodka to gwarancja niskich kosztów eksploatacji i d³ugiego u¿ytkowania.
Wszystkie zainstalowane w orodku urz¹dzenia i elementy
wyposa¿enia powinny byæ u¿ytkowane zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i zaleceniami producenta/wykonawcy. Oszczêdnociowe
wy³¹czanie ogrzewania czy wentylacji nara¿a obiekt na kosztowne remonty i naprawy.

dla miasta, gminy 520 tys. mieszkañców

tach o mniejszych rozmiarach, np. boiska pi³karskie 60x40m,
bie¿niê 250-300 m, p³ywalniê 16,67 m, lodowisko 50x24 m itp.
Takie rozwi¹zanie znacznie u³atwi³oby budowê gminnych i osiedlowych orodków sportowych. Ni¿sze nak³ady inwestycyjne, tañsza eksploatacja, powszechna dostêpnoæ, silniejsza wiê emocjonalna mieszkañców z w³asnym (mini) obiektem traktowanym
przez nich niemal jak w³asne (pe³niejsza integracja spo³ecznoci
lokalnej). Taki model bêdzie sprzyja³ zaanga¿owaniu ca³ej rodziny w ¿ycie sportowe, a tym samym wp³ywa³ pozytywnie na rozwój
sportu masowego i tak¿e wyczynowego.
Aby zatem wypracowaæ wzorcowy model orodka sportowego
odpowiadaj¹cego realizacji celów strategicznych l i 2, stanowi¹cych podstawê strategii rozwoju sportu, nale¿y ustaliæ istotê sportu gminnego, miasteczkowego czy osiedlowego. Da to odpowied
na pytanie; jakie obiekty nale¿y budowaæ (o jakich parametrach)
oraz pomo¿e okreliæ warunki ich utrzymania i prowadzenia.
Przedstawienie wzorcowego modelu orodka w postaci graficznej, tj. planu zagospodarowania przestrzennego mo¿e stanowiæ pomocny element projektowania, lecz nie mo¿e mieæ pe³nego zastosowania ze wzglêdu na ró¿ni¹ce siê warunki terenowe. Ukszta³towanie terenu, usytuowanie wzglêdem stron wiata, po³o¿enie geograficzne (góry, morze, jeziora, brzegi rzek itp.)
istotnie rzutuj¹ na ostateczny kszta³t orodka oraz jego warunki eksploatacji. Rysunki mog¹ stanowiæ przyk³ady mo¿liwych
rozwi¹zañ tj. zestaw podstawowych elementów orodka, gabaryty obiektów i boisk, propozycje wymaganych ci¹gów komunikacyjnych oraz niezbêdnych parkingów.
W artykule przedstawiam podstawowe za³o¿enia dla orodków w miastach-gminach i wiêkszych miastach/aglomeracjach
miejskich.

budownictwo
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Teren, lokalizacja:
Wielkoæ terenu minimum 10x15
ha; zorientowanie wzd³u¿ osi
pó³nocpo³udnie dla boiska pi³karskiego boisk otwartych, aby
unikn¹æ olepiania podczas zawodów sportowych rozgrywanych w
godzinach popo³udniowych; po³o¿enie w miarê mo¿liwoci z dala od
obiektów uci¹¿liwych dla rodowiska, najlepiej w pobli¿u parku,
rzeki czy akwenu wodnego lub
lasu.
Podstawowa infrastruktura:
wodoci¹g, kanalizacja, energia
elektr yczna, energia cieplna, ³¹cza
telefoniczne; system dróg dojazdowych po³¹czonych z komunikacj¹
miejsk¹.
G³ówne obiekty:
n hala sportowa wielofunkcyjna o
wymiarach areny 45x24 m i
wysokoci 12,5 m, z widowni¹
na 15003000 widzów
n p³ywalnia 25x12,5m, o g³êbokoci 1,351,8 m
n fitness, squash, sauna, krêgielnia z zapleczem gastronomicznym w budynku hali
n boisko do pi³ki no¿nej z bie¿ni¹
okóln¹ 400 m (68 torów),
rzutni¹ (dysk, kula, oszczep,
m³ot) oraz skoczniami (w dal,
wzwy¿, trójskok), tr ybuny stadionu dla 510 tys. widzów
n boisko treningowe do pi³ki
no¿nej (100x60 m)

mo¿liwoæ utrzymania tego stanu przez najbli¿sze 10-15 lat

Te podstawowe za³o¿enia powinny stanowiæ wytyczne dla samorz¹dów lokalnych ubiegaj¹cych siê o rodki na realizacjê podstawowych
sal sportowych. Kolejny problem to wielkoæ sali i jej zaplecza. Wi¹¿e
siê to tak¿e z po³o¿eniem szko³y pod wzglêdem urbanistycznym (miasto, miasteczko, gmina, du¿a wie), a tak¿e geograficznym.
Nieco inne wymagania, a tak¿e warunki i potrzeby eksploatacyjne dotyczyæ bêd¹ przysz³ych sal w ma³ych miejscowociach. Bêdzie
to wa¿ny podstawowy orodek sportu i integracji w spo³ecznoci lokalnej. W miejscowociach o atrakcyjnych warunkach klimatycznych i turystycznych sale te spe³niaæ bêd¹ wymogi przewidziane dla
organizacji kolonii, obozów, zgrupowañ czy bazy dla turystów.
Opracowanie jednolitego modelu jest ograniczone, niemniej jednak nale¿a³oby rozpatrzyæ trzy podstawowe rozmiary sal:

n zespó³ otwartych boisk (koszykówka, siatkówka, pi³ka rêczna/
no¿na dla m³odzie¿y)
n korty tenisowe (68), w tym
jeden centralny z widowni¹ dla
500800 widzów
n parkingi dla autokarów (8-15
stanowisk) i 50150 miejsc dla
samochodów osobowych
W kompleksie nale¿y przewidzieæ
centralny plac (dziedziniec) 40x60
m na organizacjê imprez, spotkañ,
festynów itp. (uzupe³nienie dla
istniej¹cych boisk i komunikacji)
oraz dobrze jest zaplanowaæ ci¹gi
komunikacyjne gwarantuj¹ce
bezpieczeñstwo u¿ytkowników.
Opisany plac mo¿e byæ wyposa¿ony w scenê z widowni¹ aran¿owan¹ w uk³adzie amfiteatralnym (w
miarê warunków terenowych).
W miarê mo¿liwoci nale¿y zlokalizowaæ: plac zabaw dla dzieci, cie¿ki
rowerowe, minigolf, plac lub tory do
rolek itp. Trzeba przewidzieæ mo¿liwoæ uruchomienia w zimie sztucznego lodowiska na dziedziñcu lub
boisku do pi³ki rêcznej.
W pobli¿u kortów nale¿y zaplanowaæ domek klubowy z salkami do
relaksu, saun¹, sanitariatami i
zapleczem gastronomicznym.
Teren powinien byæ owietlony, a
poszczególne obiekty musz¹ byæ
ogrodzone.

Szko³a ok. 250 uczniów (miejscowoæ gminna, du¿a wie) sala 24xl5 m, wys. 5,0-7,0 m
n Szko³a ok. 500 uczniów (orodek gminny) - sala 38xl9x7 m,
widownia  ok. 100-150 osób
n Szko³a wiêksza (ponad 500 uczniów, miasto, osiedle, miejscowoæ) - sala 42x24x7-9 m (z mo¿liwoci¹ podzia³u na sale
mniejsze), widownia 200-500 osób
n

S¹ to wymiary minimalne. Sale powinny mieæ niezbêdne zaplecze sanitarne i komunikacyjne, np. ³¹cznik ze szko³¹ i wyodrêbnione, niezale¿ne drugie wejcie umo¿liwiaj¹ce organizacjê zajêæ pozaszkolnych.
Uwaga: sale o wymiarach 24x12 m nie mog¹ s³u¿yæ do zajêæ
wf, poza boiskiem do badmintona ¿adnych gier nie da siê tam
zorganizowaæ.

Lech Bartnik
n
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Wed³ug Komisji Medycznej MKOl, Atlanta 17 marca 1993 r.,
oraz Grupy Monituj¹cej Konwencji Antydopingowej, Strasburg 1517 czerwca 1993 r., za doping uznaje siê nie tylko stosowanie przez
sportowców zakazanych rodków, ale równie¿ wszelkiego rodzaju
manipulacje i wszystkie metody utrudniaj¹ce ich identyfikacjê oraz
ilociowe okrelenie. Nie ma znaczenia, czy stosowany rodek mia³
wp³yw na osi¹gniêcia sportowe. Nieistotne s¹ te¿ motywy u¿ycia
zabronionego leku. W 1994 r. w Lozannie podpisano porozumienie miêdzy Miêdzynarodowymi Federacjami Sportowymi a MKOl
odnonie wprowadzenia nowej definicji dopingu w sporcie, która
do dzisiaj brzmi: Doping jest wystêpkiem przeciwko etyce sportu
i etyce nauk medycznych. Komisja MKOL zabrania: n stosowania substancji zawieraj¹cych okrelone klasy rodków farmakologicznych; n korzystania z rozmaitych metod dopingu.

Sport zawsze zajmowa³ wyj¹tkowe miejsce w historii cz³owieka. By³ i nadal
jest bardzo wa¿nym
elementem ¿ycia
spo³ecznego. Kojarzony g³ównie ze
zdrowiem, honorem,
ideami równoci i
zasad¹ fair play. Nie
jest wa¿ne pochodzenie, wyznanie czy
kolor skóry, lecz to,
co zawodnik sob¹
reprezentuje.

rodki dopingu
Definicja dopingu nie zmienia siê od lat. Dyskusji podlega tylko,
które rodki i specyfiki farmakologiczne pomagaj¹ zawodnikowi
w osi¹gniêciu lepszych wyników i w zwyciêstwie, a tym samym wypaczaj¹ piêkn¹ ideê sportu. Lista rodków i metod zakazanych jest
z roku na rok aktualizowana i podawana do powszechnej wiadomoci, aby zainteresowani zd¹¿yli siê z ni¹ odpowiednio wczenie zapoznaæ. Z roku na rok jest ona tak¿e coraz d³u¿sza. Niektóre rodki
zostaj¹ skrelone z listy, ale najczêciej dopisywane s¹ nowe. Ustalaj¹c listê zakazanych klas rodków dopingowych, Komisja Medyczna MKOl przyjê³a, ¿e nale¿y do nich zaliczyæ te, które:
n umo¿liwiaj¹ wzrost dyspozycji do wysi³ku fizycznego;
n zwiêkszaj¹ intensywnoæ obci¹¿enia treningowego przy jednoczesnym skróceniu czasu odnowy i zmniejszeniu przemêczenia, co umo¿liwia przeprowadzenie efektywniejszego treningu,
w wyniku czego uzyskuje siê poprawê sprawnoci fizycznej w
odpowiednio d³ugim okresie;
n maskuj¹ lub utrudniaj¹ wykrycie zakazanych zwi¹zków;
n powoduj¹ bezporednie (ostre) lub odleg³e (przewlek³e) nastêpstwa chorobowe u stosuj¹cych je sportowców.

o tym nale¿y mówiæ!

Sport by³ i jest postrzegany jako rodek wychowawczy. Kszta³tuje w cz³owieku pracowitoæ, solidnoæ, zdyscyplinowanie, wytrwa³oæ, odpornoæ psychiczn¹. To cechy potrzebne do osi¹gniêcia profesjonalizmu nie tylko w sporcie, ale i w ¿yciu codziennym. Mo¿na by jeszcze d³ugo pisaæ o tym, czym by³ i jest
sport. Dla ka¿dego oznacza co innego, lecz w ka¿dym wyzwala
radoæ i budzi g³ównie pozytywne emocje.

Sport w dzisiejszym rozumieniu zatraci³ ju¿ swoje staro¿ytne
wartoci. Jego nieod³¹cznym elementem sta³ siê doping - choæ to
zaprzeczenie zasady fair play, jednak jest tak samo popularny.
Wbrew powszechnej opinii doping nie jest zjawiskiem nowym. Liczne fakty w historii ludzkoci wskazuj¹, ¿e s³u¿y³ on ró¿nym celom i ujawnia³ siê w ró¿nych sytuacjach  od obrzêdów religijnych zaczynaj¹c, a na wojnie koñcz¹c. W wielu krajach i spo³eczeñstwach by³ on praktyk¹ akceptowan¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e
towarzyszy³ pojawieniu siê sportu, od czasów staro¿ytnych a¿ do
wspó³czesnych. W tej postaci, w jakiej wystêpuje obecnie, szczególnie aktywnie rozwija³ siê po II wojnie wiatowej, co najczêciej
wi¹za³o siê z postêpem w medycynie i farmakologii.

Definicja dopingu
Sformu³owanie definicji dopingu w sporcie tak, aby by³a jednoznacznie interpretowana i respektowana przez wszystkie miêdzynarodowe organizacje sportowe, jest bardzo trudne. Zmagania z tym problemem trwaj¹ od wielu lat. Dok³adne zdefiniowanie pojêcia dopingu w sporcie ma bardzo istotne znaczenie w
walce z tym zjawiskiem, poniewa¿ na tej podstawie sporz¹dza
siê kwalifikacje niedozwolonych rodków i metod.
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A. rodki pobudzaj¹ce  stymulanty
rodki zaliczone do tej klasy dopingu farmakologicznego, okrelane jako rodki pobudzaj¹ce psychomotorycznie, dzia³aj¹ pobudzaj¹co na orodkowy i obwodowy uk³ad nerwowy.
Przyk³ady: amfetamina, efedryna, strychnina, kokaina, kofeina.
B. Narkotyczne rodki przeciwbólowe  narkotyki
Narkotyczne rodki przeciwbólowe zmniejszaj¹ odczuwanie bólu
niezale¿nie od rodzaju jego pochodzenia i przyczyny.
Przyk³ady: kodeina, morfina, hydrokodon, metadon, dekstropropoksyfen.

Motywy stosowania dopingu

%

1. chêæ uzyskania wysokiego wyniku
45,2
2. chêæ wygranej, sukcesu
29,4
3. korzyci materialne
13,3
4. chêæ bycia lepszym
10,0
5. d¹¿enie do s³awy
10,0
6. poprawa kondycji fizycznej
7,4
7. przekonanie o nieodzownoci dopingu 7,4
8. poprawa kondycji psychicznej
1,3
9. wp³yw innych osób
1,2
10. inne (jednostkowe)
14,1
ród³o: Tadeusz Rychta, Przeciwdzia³anie dopingowi w sporcie, Warszawa 1995

Motywy niestosowania dopingu

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

42,7
28,9
18,1
17,2
11,2
3,0
1,3
16,1

chêæ sprawdzenia siebie
obawa o zdrowie
jest to nieuczciwe
nie nale¿y niszczyæ idei sportu
obawa przed wykryciem
brak dostêpu do zakazanych rodków
doping jest zabroniony
inne (jednostkowe)

ród³o: Tadeusz Rychta, Przeciwdzia³anie dopingowi w sporcie, Warszawa 1995

C. rodki anaboliczne
rodkami anabolicznymi okrela siê zwi¹zki i leki, które stosowane w odpowiednich dawkach i przez d³u¿szy okres powoduj¹
przede wszystkim wzrost si³y i masy miêni.
Do rodków tych zalicza siê:
n Steroidy anaboliczno-androgenne (AAS): nandrolon, stanozolol, metandienon.
n Inne rodki anaboliczne: beta-2agonici.
D. rodki moczopêdne  diuretyki
rodki moczopêdne zwiêkszaj¹ wydalanie wody i sodu z organizmu. Dlatego znajduj¹ zastosowanie w terapii ró¿nych stanów
chorobowych przebiegaj¹cych z zatrzymaniem p³ynów w ustroju. Obni¿aj¹ cinienie têtnicze krwi.
Przyk³ady: furosemid, tiamteren, hydrochlorotiazyd.
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E. Hormony peptydowe i ich pochodne
Erytropoetyna, Gonadotropina ³o¿yskowa (HCG), hormon wzrostu (HGH, Somatotropina), Kortykotropina (ACTH)

Metody dopingu
A. Doping krwi¹ i erytropoetyn¹
Doping krwi¹ polega na do¿ylnym podaniu krwi lub preparatów
krwiopochodnych w celu zwiêkszenia transportu tlenu do miêni. Transfuzja dodatkowej krwi zwiêksza wydolnoæ fizyczn¹ zawodników, zw³aszcza startuj¹cych w dyscyplinach wytrzyma³ociowych, takich jak: biegi d³ugodystansowe  maraton, wycigi
kolarskie, biegi narciarskie. Podobne konsekwencje ma dostarczanie do organizmu erytropoetyny, która zapobiega uszkodzeniom tkanek, poprawia funkcjê serca i powoduje regresjê przerostu miênia serca. Poprawia sprawnoæ fizyczn¹, samopoczucie,
zwiêksza aktywnoæ intelektualn¹ i biologiczn¹, odpornoæ na
stres oraz przyspiesza leczenie urazów i ran. Podawanie erytropoetyny sportowcom ma zast¹piæ k³opotliwy i niebezpieczny zabieg transfuzji.
B. Manipulacje farmakologiczne, chemiczne i fizyczne
U¿ycie substancji i metod, które powoduj¹ zmianê sk³adu moczu
oddanego, a przez to mog¹ wp³yn¹æ na wynik testu antydopingowego uznaje siê za zakazane. Przyk³adem zakazanych metod mo¿e
byæ np. cewnikowanie pêcherza, wprowadzenie obcego moczu,
rozcieñczanie lub zmiana próbek moczu.
Listê substancji zakazanych mo¿na wzbogaciæ o wykaz rodków
podlegaj¹cych czêciowym ograniczeniom.

Dlaczego bior¹?

BIBLIOGRAFIA

Wydaje siê, ¿e jest to podstawowe pytanie z zakresu dopingu, a
uzyskanie na nie rzetelnej odpowiedzi wymaga dobrej znajomoci
psychiki zawodnika, trenera, mened¿era a tak¿e sytuacji gospodarczej w danym kraju. Inne
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wi w sporcie. Ankietowani odpowiadali na py skutki  przeciwtanie o powody korzystania przez sportowców
dzia³anie, Katowice
z dopingu, a tak¿e co powstrzymuje ich przed
2002
siêganiem po niedozwolone substancje.
Na pierwszym miejscu wród motywów niestosowania dopingu wymieniono chêæ sprawSchänzer W.
dzenia samego siebie. Wysok¹ pozycjê zajmuje
Doping im Sport,
tak¿e obawa o zdrowie, natomiast na ostatnim
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miejscu znalaz³y siê obawa przed wykryciem i
wiadomoæ, ¿e doping jest zabroniony.
Wyniki te wiadcz¹, w jak niewielkim stopniu - zdaniem m³odzie¿y - zakazy i restrykcje (nawet te najdalej id¹ce) powstrzymuj¹
sportowców przed korzystaniem z dopingu. Potwierdzeniem tego
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mog¹ byæ wyniki ankiet przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Dowodz¹ one, ¿e zdecydowana wiêkszoæ m³odych ludzi nie waha³aby siê przed stosowaniem rodków
dopinguj¹cych, je¿eli zagwarantowa³yby im one najwy¿sze laury. I
to nawet w sytuacji, kiedy zdawaliby sobie sprawê z groby utraty
zdrowia, a niekiedy i ¿ycia. W wiêkszoci przypadków m³odzie¿ ignoruje ryzyko stosowania substancji dopingowych. Dlatego nale¿y
opracowaæ odpowiedni¹ strategiê informacyjn¹ i owiatow¹.

Legalizowaæ, czy nie?
Wiêkszoci z nas doping kojarzy siê z czym z³ym, co ma negatywny wp³yw na zdrowie cz³owieka, jego psychikê i w du¿ym stopniu wypacza sport. Doping czyni rekordy olimpijskie i rekordy
wiata nieuzasadnionymi. Nie s¹ to bowiem rekordy zawodników,
którzy je osi¹gnêli, lecz firm farmaceutycznych, które opracowa³y rodki dopingowe. Doping sprawia, ¿e rekordy te staj¹ siê mniej
atrakcyjne, maj¹ mniejsze znaczenie, bo nie zosta³y uzyskane w
uczciwy sposób. Zjawisko to stawia na pozycji przegranej tych
zawodników, którzy wierz¹ w uczciwy sport i równ¹ rywalizacjê.
Po drugiej stronie stoj¹ zwolennicy legalizacji dopingu. Postrzegaj¹ go przez pryzmat postêpu umo¿liwiaj¹cego rozszerzanie ludzkich mo¿liwoci. Sport bez unowoczeniania metod treningu, wprowadzania nowych technik oraz sprzêtu wykorzystywanego zarówno podczas treningów, jak i zawodów sta³by w miejscu. Nie by³oby
lepszych wyników, nowych rekordów, nie by³oby sponsorów i du¿ych pieniêdzy, które s¹ przekazywane za ka¿de nieprawdopodobne osi¹gniêcie sportowe. Trudno to wszystko osi¹gn¹æ bez dopingu. Tym bardziej, ¿e doping kontrolowany, za¿ywany pod opiek¹
lekarza, mo¿e mieæ wiele wartoci pozytywnych dla samego zawodnika, a skutki uboczne zostaj¹ zminimalizowane.
Sprawa dopingu w sporcie nale¿y niew¹tpliwie do kontrowersyjnych. Z jednej strony dostrzegane s¹ korzyci z niego wynikaj¹ce, o czym najdobitniej wiadczy fakt, ¿e siêgaj¹ po niego sportowcy wysokiej klasy, z drugiej za w propagandzie antydopingowej
akcentuje siê g³ównie jego negatywne skutki dla zdrowia.
Do pozytywnych efektów dopingu zaliczyæ mo¿na: wzrost zaufania do samego siebie i podwy¿szenie progu bólu, pobudzenie
potrzebne do zwiêkszonego wysi³ku podczas wykonywania czynnoci sportowych, efektywniejsze radzenie sobie z wysi³kiem fizycznym podczas treningów i zawodów sportowych, redukcjê
zmêczenia, zwiêkszenie motywacji do dzia³ania, korzyci finansowe.
Wed³ug przeciwników stosowania rodków dopinguj¹cych zjawisko niedozwolonego dopingu w sporcie zagra¿a zdrowiu i ¿yciu. Przeczy wartociom moralnym i etycznym wyznaczaj¹cym zasady czystej
gry sportowej, jest niezgodne z duchem rywalizacji sportowej i stanowi
oszukañczy proceder wobec partnerów oraz samego siebie.
Trudno zaprzeczyæ wszystkim argumentom zwolenników stosowania dopingu, tak samo jak trudno bêdzie ca³kowicie zwalczyæ
to zjawisko. Przeciwnicy tego procederu twierdz¹, ¿e doping jest
nieetyczny, poniewa¿ niszczy piêkno antycznej rywalizacji oraz samego zawodnika. Zwolennicy natomiast za nieetyczne uwa¿aj¹...
zwalczanie dopingu, jako ograniczanie praw cz³owieka do wolnoci
wyboru i myli.
Na szczêcie wiêcej jest przeciwników nieuczciwej rywalizacji, dziêki czemu mamy szanse ogl¹daæ wielkie widowiska sportowe i wierzyæ, ¿e rozgrywane s¹ uczciwie.

Aneta Górecka
n

Okiem
Ksiêgowego

Przedstawiamy wskazówki
przydatne w rozliczeniach finansowych osób fizycznych oraz organizacji
maj¹cych status po¿ytku publicznego,
a tak¿e przyk³adowe porozumienie
o wykonywaniu wiadczeñ
wolontar ystycznych.
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawa z 26 lipca 1991 r. (jednolity tekst DzU nr 14 poz.
176 z 2000 r.) z póniejszymi zmianami) oraz z 18 listopada
2004 r. (DzU nr 263 poz. 2619 z 13.12.2004 r.)
Skala podatkowa w roku 2005
Podstawa obliczenia
podatku w z³
ponad

Podatek wynosi

37 024

19% minus kwota zmniejszaj¹ca podatek 530 z³ 08 gr

37 024

74 048

6504 z³ 48gr + 30%
nadwy¿ki ponad 37 024 z³

74 048

600 000

17 611 z³ 68 gr +40%
nadwy¿ki ponad 74 048 z³

A. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
miesiêcznie rocznie (z³)

102,25

Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednoczenie w tej samej
miejscowoci
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej
miejscowoci zatrudnionych
u jednego pracodawcy
Dla doje¿d¿aj¹cych z innej
miejscowoci zatrudnionych
u wielu pracodawców
Kwota zmniejszaj¹ca podatek

1227,00

1840,77

127,82

1533,84

2300,94
44,17

530,08

Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 849,00 z³.

B. Nowe zwolnienia przedmiotowe  art. 21:

nej, podmiotów, jednostek organizacyjnych, wymienionych
w art.42 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr. 96 poz. 873),
n z tytu³u szkoleñ, badañ lekarskich, wyposa¿enia w rodki ochrony osobistej,
n sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia
od nastêpstw nieszczêliwych wypadków op³acanych na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach,
n wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udzia³ w
konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych
na podstawie przepisów o systemie owiaty,
n wartoæ otrzymanych wiadczeñ od wolontariuszy, udzielonych na zasadach okrelonych w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego.

C. Darowizny - osoby fizyczne  podstawa art. 26 oraz art. 27d

do

Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowoci

porady

n wartoæ wiadczeñ otrzymanych przez wolontariuszy od
organizacji pozarz¹dowych, organów administracji publicz-

n od dochodu ( przychodu) do wysokoci 6% podlega kwota darowizny przekazana na cele okrelone w art. 4 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego,
n do 1 % podatku nale¿nego za dany rok podatkowy na
rzecz organizacji wpisanej w Krajowym Rejestrze S¹dowym, posiadaj¹cej status organizacji po¿ytku publicznego. Przekazan¹ kwotê zaokr¹gla siê do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³,
n podstaw¹ dokonania odliczeñ s¹ dowody wp³aty na rachunek bankowy obdarowanego,
n darowizna rzeczowa udokumentowana faktur¹ w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us³ug.

D. Darowizny - osoby prawne

n zgodnie z ustaw¹ z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU Nr 202
poz. 1957) podatnik ma prawo odliczyæ od dochodu darowizny (finansowe i rzeczowe) do wysokoci 10% dochodu
na rzecz organizacji prowadz¹cych dzia³alnoæ po¿ytku
publicznego oraz na cele kultu religijnego. Podstaw¹ dokonania odliczeñ s¹ dowody wp³aty na rachunek bankowy
obdarowanego, w przypadku innych darowizn wymagany
jest dokument, z którego wynika wartoæ darowizny oraz
owiadczenie obdarowanego o jej przyjêciu,
n w przypadku przekazania towaru, który jest opodatkowany
podatkiem VAT, za kwotê darowizny przyjmuje siê wartoæ
towaru uwzglêdniaj¹c¹ nale¿ny podatek od towarów i us³ug.

II. Diety i inne nale¿noci przys³uguj¹ce delegowanemu
od 1 lutego 2004 r. z tytu³u krajowej podro¿y s³u¿bowej

n diety - 21,00 z³
n rycza³t za nocleg (150% diety) - 31,50 z³
n rycza³t na dojazdy (20 % diety) - 4,20 z³
n rycza³t na dojazdy przys³uguje za ka¿dy dzieñ trwaj¹cej delegacji
n zwrot kosztów przejazdu rodkami publicznymi lub za
u¿ywanie samochodu prywatnego pow. 900 cm 0,7846
z³ za ka¿dy km
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III. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

n graniczenie podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 68 700 z³
n sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne 8,5%
n nie stanowi podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spo³ecznej z 28 stycznia 2004 r.(DzU Nr 14 poz. 123) - rycza³t za u¿ywanie do
celów s³u¿bowych samochodów lub innych rodków lokomocji niebêd¹cych w³asnoci¹ pracodawcy okrelone
w przepisach wydanych przez w³aciwego ministra

§3
Z uwagi na charakter i ideê wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowi¹zany wykonywaæ uzgodnione
czynnoci osobicie;
2. Wolontariusz za swoje czynnoci nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
1. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zapewniæ Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez
niego wiadczeñ.
2. Korzystaj¹cy na czas wykonywania wiadczeñ przekazuje
Wolontariuszowi nastêpuj¹ce rodki ochrony indywidualnej:

IV. Wolontariat - przyk³ad porozumienia
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU WIADCZEÑ
WOLONTARYSTYCZNYCH1
zawarte w dniu

w

pomiêdzy:
z siedzib¹ w

§53
Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ niezbêdne koszty
ponoszone przez Wolontariusza, zwi¹zane z wykonywaniem
wiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego w nastêpuj¹cy sposób:

, KRS nr

reprezentowanym przez
zwanym dalej Korzystaj¹cym,
a
dowodem osobistym nr
PESEL

legitymuj¹cym siê
,
, zamieszka³ym

zwanym dalej Wolontariuszem
Wstêp
Korzystaj¹cy owiadcza, ¿e jest podmiotem, na rzecz którego
zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mog¹ byæ
wykonywane wiadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz owiadcza, ¿e posiada kwalifikacje niezbêdne do wykonywania powierzonych ni¿ej czynnoci.
Maj¹c na wzglêdzie ideê wolontariatu, u podstaw której
stoi dobrowolne, bezp³atne wykonywanie czynnoci, a
tak¿e bior¹c pod uwagê charytatywny, pomocniczy i
uzupe³niaj¹cy charakter wykonywanych przez wolontariuszy
wiadczeñ Strony porozumienia uzgadniaj¹, co nastêpuje:
§1
1. Korzystaj¹cy powierza wykonanie Wolontariuszowi, a
Wolontariusz dobrowolnie podejmuje siê wykonania na
rzecz Korzystaj¹cego nastêpuj¹cych czynnoci:

2.Czynnoci, o których mowa wy¿ej bêd¹ wykonywane w
w nastêpuj¹cy sposób:
obecnoci2

§2
1. Strony Umowy uzgadniaj¹, ¿e czynnoci okrelone
w § 1 zostan¹ wykonane w okresie
2. Miejscem wykonywania czynnoci bêdzie
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§64
Korzystaj¹cy ma obowi¹zek ubezpieczyæ wolontariusza od
nastêpstw nieszczêliwych wypadków.
§75
Korzystaj¹cy zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie
dni od dnia zawarcia
zdrowotne, w terminie
porozumienia.
§8
Korzystaj¹cy pokrywa, na dotycz¹cych pracowników
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach, koszty
podró¿y s³u¿bowych i diet Wolontariusza.
§9
Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy
informacji, które uzyska³ w zwi¹zku w wykonywaniem
wiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego, a które stanowi¹
tajemnicê Korzystaj¹cego. Dotyczy to w szczególnoci
informacji zwi¹zanych z:
a)
b)
c)
§10
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
dniowym wypowiedzeniem.
Stron za
2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
Stron bez wypowiedzenia z wa¿nych przyczyn.
3. Za wa¿ne przyczyny Strony uznaj¹ w szczególnoci:
a)
b)
c)
§11
Za wyrz¹dzone szkody strony odpowiadaj¹ na zasadach
okrelonych w Kodeksie Cywilnym.
§12
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o
dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie lub
niniejszym Porozumieniem zastosowanie bêd¹ mia³y
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Wszelkie zmiany Porozumienia bêd¹ dokonywane w
formie pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§14
Spory wynik³e ze stosowania umowy rozstrzyga S¹d
powszechny w postêpowaniu cywilnym.
§15
1. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.
2. Wolontariusz mo¿e w ka¿dym czasie domagaæ siê
wydania przez Korzystaj¹cego pisemnego zawiadczenia
o wykonaniu wiadczeñ przez Wolontariusza. Zawiadczenie to na wniosek Wolontariusza zawieraæ bêdzie informacjê o zakresie wykonywanych wiadczeñ.

Korzystaj¹cy

Wolontariusz

Wzór przygotowany w oparciu o ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (DzU Nr 96, poz. 873)
2
Postanowienie fakultatywne
3
Postanowienie fakultatywne; na podstawie ar t. 45 ust 2 ustawy o
organizacjach po¿ytku publicznego i o wolontariacie
4
Je¿eli wolontariusz wykonuje wiadczenie przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30
dni (na podstawie ar t.46 ust, 3 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego i o wolontariacie)
5
Postanowienie fakultatywne; na podstawie ar t. 46 ust 1 ustawy o
organizacjach po¿ytku publicznego i o wolontariacie
1

V. Organizacje sportowe posiadaj¹ce status organizacji
po¿ytku publicznego (wpis w KRS) zobowi¹zane s¹
dodatkowo za³¹czyæ do bilansu informacjê zgodne
z poni¿ej cytowanym rozporz¹dzeniem.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI z dnia
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia³alnoci fundacji (DzU nr 50 poz. 529 z dnia 22
maja 2001 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (DzU z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz.
769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1.
Sprawozdanie z dzia³alnoci fundacji, zwane dalej sprawozdaniem, sporz¹dza siê w formie pisemnej w uk³adzie
okrelonym w §2.
§2.
Sprawozdanie powinno zawieraæ:
nazwê fundacji, jej siedzibê i adres, datê wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON,
dane dotycz¹ce cz³onków zarz¹du fundacji (imiê i nazwisko
wed³ug aktualnego wpisu w rejestrze s¹dowym i adres zamieszkania) oraz okrelenie celów statutowych fundacji,
zasady, formy i zakres dzia³alnoci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a tak¿e opis g³ównych
zdarzeñ prawnych w jej dzia³alnoci o skutkach finansowych,
informacjê o prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
wed³ug wpisu do rejestru przedsiêbiorców Krajowego
Rejestru S¹dowego,

1
2
3
4
5

odpisy uchwa³ zarz¹du fundacji,

informacjê o wysokoci uzyskanych przychodów, z wyodrêbnieniem ich róde³ (np. spadek, zapis, darowizna,
rodki pochodz¹ce ze róde³ publicznych, w tym z bud¿etu
pañstwa i bud¿etu gminy), odp³atnych wiadczeñ realizowanych przez fundacjê w ramach celów statutowych z uwzglêd-

nieniem kosztów tych wiadczeñ; je¿eli prowadzono dzia³alnoæ gospodarcz¹, wynik finansowy tej dzia³alnoci oraz procentowy stosunek przychodu osi¹gniêtego z dzia³alnoci gospodarczej do przychodu osi¹gniêtego z pozosta³ych róde³,

6

informacjê o poniesionych kosztach na:

7

dane o:

a. realizacjê celów statutowych,
b. administracjê (czynsze, op³aty telefoniczne, pocztowe itp.),
c. dzia³alnoæ gospodarcz¹,
d. pozosta³e koszty,

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podzia³em wed³ug zajmowanych stanowisk i z wyodrêbnieniem osób zatrudnionych wy³¹cznie w dzia³alnoci gospodarczej,
b. ³¹cznej kwocie wynagrodzeñ wyp³aconych przez fundacje z podzia³em na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
wiadczenia, z wyodrêbnieniem ca³oci tych wynagrodzeñ
osób zatrudnionych wy³¹cznie w dzia³alnoci gospodarczej,
c. wysokoci rocznego lub przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wyp³aconego ³¹cznie cz³onkom zarz¹du i innych organów fundacji oraz osobom kieruj¹cym wy³¹cznie
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ z podzia³em na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne wiadczenia,
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
e. udzielonych przez fundacje po¿yczkach pieniê¿nych, z
podzia³em wed³ug ich wysokoci, ze wskazaniem po¿yczkobiorców i warunków przyznania po¿yczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich po¿yczek,
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku,
g. wartoci nabytych obligacji oraz wielkoci objêtych udzia³ów lub nabytych akcji w spó³kach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spó³ek,
h. nabytych nieruchomociach, ich przeznaczeniu oraz
wysokoci kwot wydatkowanych na to nabycie,
i. nabytych pozosta³ych rodkach trwa³ych,
j. wartoci aktywów i zobowi¹zañ fundacji ujêtych we w³aciwych sprawozdaniach finansowych sporz¹dzanych dla
celów statystycznych,
dane o dzia³alnoci zleconej fundacji przez podmioty
pañstwowe i samorz¹dowe (us³ugi, pañstwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzia³alnoci,
informacjê o rozliczeniach fundacji z tytu³u ci¹¿¹cych
zobowi¹zañ podatkowych, a tak¿e informacjê w sprawie sk³adanych deklaracji podatkowych.
§3.
W sprawozdaniu zamieszcza siê informacjê, czy w okresie
sprawozdawczym by³a przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeli by³a - to jej wyniki.
§4.
Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du fundacji, je¿eli statut fundacji nie stanowi inaczej.
§5.
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Sk³ada siê je ka¿dego roku z dzia³alnoci za rok ubieg³y.
§6.
Traci moc zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23
grudnia 1994 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdañ
sk³adanych przez fundacje (Monitor Polski Nr 69, poz. 616).

8
9

>>

zobacz te¿:

Komunikat
dotycz¹cy
obowi¹zku
rejestracji
zbiorów
przez fundacje
i stowarzyszenia
na nastêpnej stronie

Opracowa³a El¿bieta Piotrowska
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Komunikat dotycz¹cy
obowi¹zku rejestracji zbiorów
przez fundacje i stowarzyszenia
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina o obowi¹zku zg³oszenia, przez fundacje i stowarzyszenia,
zbiorów danych osobowych do rejestracji.
Obowi¹zek zg³oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi wynika z art. 40 ustawy o ochronie danych
osobowych. Zgodnie z tym przepisem administrator danych
jest obowi¹zany zg³osiæ zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a sytuacje, gdy jest z tego obowi¹zku
zwolniony wymienione s¹ w art. 43 ust. 1 ustawy.
Pkt 4 tego przepisu zwalnia fundacje i stowarzyszenia z obowi¹zku rejestracji, zbiorów danych osób w nich zrzeszonych.
Natomiast zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia zobowi¹zane s¹ do rejestracji prowadzonych przez nie zbiorów
(innych ni¿ zbiory danych osób w nich zrzeszonych), takich
jak np. zbiory danych darczyñców, osób, którym fundacja
lub stowarzyszenie udziela pomocy lub wsparcia w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ statutowych, czy te¿ osób utrzymuj¹cych
kontakty z tymi instytucjami.
Art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje
odpowiedzialnoæ karn¹ za niezg³oszenie zbioru danych do
rejestracji, w postaci kary grzywny, kary ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.
Wobec powy¿szego Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych przypomina o obowi¹zku zg³oszenia do rejestracji
przez fundacje i stowarzyszenia prowadzonych przez nie zbiorów danych osobowych, jeli takiemu obowi¹zkowi podlegaj¹.
Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Generalnie ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia
organizacje spo³eczne, w tym fundacje i stowarzyszenia z
obowi¹zku rejestracji zbiorów danych osób w nich zrzeszonych. Natomiast organizacje, w tym uznawane za organizacje
po¿ytku publicznego mog¹ przyjmowaæ darowizny w wysokoci do 1 proc. podatku p³aconego przez podatnika. St¹d
fundacje te i stowarzyszenia bêd¹ posiada³y zbiory szczególne, tzn. zbiory danych darczyñców. Zbiory takie nie s¹ wy³¹czone z obowi¹zku rejestracji. Poza tym od dawna niektóre
fundacje i stowarzyszenia prowadz¹ odrêbne rejestry osób,
niebêd¹cych cz³onkami organizacji, którym udzielaj¹ pomocy
i wsparcia. Te zbiory te¿ podlegaj¹ rejestracji u Generalnego
Inspektora. Przypomnê, ¿e ju¿ ponad 3000 organizacji uzyska³o status organizacji po¿ytku publicznego, inne dzia³aj¹
bez tego statusu, za zarejestrowa³o te zbiory danych jedynie
kilkadziesi¹t organizacji. Organizacje te same powinny
wiedzieæ, czy dostaj¹ owe darowizny od osób fizycznych. Jeli
darowizny pochodz¹ tylko od podmiotów gospodarczych, nie
s¹ tworzone zbiory danych osobowych, a tym samym nie
nale¿y zg³aszaæ ich Generalnemu Inspektorowi do rejestracji.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.08.1997 O ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
Wzór zg³oszenia (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024)
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Dwie nauczycielki

Sport i aktywnoæ ruchowa

Dwie nauczycielki, 49-letnia Amerykanka Ann Bancroft i
o dwa lata od niej starsza Norwe¿ka Liv Arnesen, chc¹
podbiæ Arktykê i staæ siê tym samym pierwszymi kobietami, które pokonaj¹ Ocean Arktyczny na piechotê, na nartach, a nawet - jeli oka¿e siê to konieczne - wp³aw.
Bancroft i Arnesen zamierzaj¹ przy tym prowadziæ normalne zajêcia ze swoimi klasami, przekazuj¹c swoje wra¿enia
i dowiadczenia za pomoc¹ telefonu satelitarnego i internetu.
Obie podró¿niczki uczy³y ju¿ w ten sposób w 2001 roku, kiedy
przesz³y - jako pierwsze kobiety - pieszo Antarktydê.
W podró¿ wyruszy³y 20 lutego i maj¹ do pokonania ok.
2 tys. km dziel¹cych punkt startowy w rosyjskiej Arktyce
od kanadyjskiej wyspy Ward Hunt Island.
Bancroft i Arnesen, licz¹, ¿e dotr¹ do Kanady na pocz¹tku czerwca. Podró¿ wi¹¿e siê z wieloma niebezpieczeñstwami, bowiem w odró¿nieniu od Antarktydy, która jest
l¹dem sta³ym, podró¿niczki bêd¹ przez ca³y czas poruszaæ
siê po zamarzniêtym oceanie. Szczególnie niebezpieczne
bêd¹ pêkniêcia skorupy lodowej. Jednak to nie jedyne niebezpieczeñstwa. Zaliczyæ trzeba do nich tak¿e mróz, zwalaj¹ce z nóg wichury i nie¿yce, szczeliny i wa³y lodowe oraz
polarne niedwiedzie, które potrafi¹ byæ agresywne. Aby
odstraszyæ misie panie uruchamiaæ bêd¹ w namiocie specjalny alarm. Bêd¹ te¿ mia³y pistolet i...pieprz w aerozolu.
Bancroft i Arnesen ci¹gn¹æ bêd¹ specjalne sanie, wa¿¹ce
po ok. 100 kg, które mog¹ tak¿e unosiæ siê na wodzie. Na wypadek koniecznoci pokonania odcinka drogi wp³aw, bêd¹ te¿
mia³y wodoszczelne i chroni¹ce przed zimnem kombinezony.

W Warszawie, 3-4 czerwca 2005 r. odbêdzie siê kongres
naukowy i konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji
Jubileuszu XX-lecia czasopisma Medycyna Sportowa.
Organizatorami kongresu i konferencji s¹: Fundacja Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia, Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej, Centralny Orodek Medycyny Sportowej, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie. Obrady odbêd¹ siê w Centrum Olimpijskim, PKOl, ul. Wybrze¿e Gdañskie 4, 01-531 Warszawa.
Tematy wiod¹ce sesji naukowo-szkoleniowych:
n Aktywnoæ fizyczna dzieci i m³odzie¿y w kreowaniu zdrowia publicznego
n Sport dzieci i m³odzie¿y jako podstawa kreowania sukcesu w sporcie wyczynowym
Szczegó³owe zagadnienia tematyczne:
n Doping a dozwolone wspomaganie treningu sportowego
n Psychologia sportu
n Traumatologia sportowa
n Kardiologia sportowa w praktyce treningowej
n Sport osób niepe³nosprawnych
n Rola sportu w walce z patologiami spo³ecznymi (doping,
narkomania, alkoholizm, nikotynizm). Rola edukacyjna i
wychowawcza sportu
n Historia czasopimiennictwa medyczno-sportowego w
Polsce (sesja z okazji Jubileuszu XX-lecia czasopisma naukowego Medycyna Sportowa)
Kongres bêdzie interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym,
w którym udzia³ wezm¹ lekarze specjalici z ró¿nych dziedzin medycyny i przedstawiciele innych nauk zwi¹zanych ze
sportem, a tak¿e trenerzy i dzia³acze sportowi. Zgodnie z decyzj¹ Dyrektora Centralnego Orodka Medycyny Sportowej
konferencja bêdzie stanowi³a oficjalny element cyklu przygotowañ olimpijskich.
Organizatorzy do udzia³u w konferencji zapraszaj¹: lekarzy i
trenerów olimpijskich, lekarzy klubowych, trenerów zwi¹zkowych i klubowych itp., instruktorów sportów nieolimpijskich
(kulturystyka, fitness itp.), nauczycieli wf (szko³y podstawowe
i ponadpodstawowe), dzia³aczy sportowych, sportowców.
Podczas kongresu prezentowane bêd¹ najistotniejsze problemy zwi¹zane zarówno ze sportem wyczynowym, jak i
szeroko pojêt¹ aktywnoci¹ fizyczn¹ spo³eczeñstwa. Podstawowym celem kongresu jest równie¿ ukazanie roli i znaczenia aktywnoci ruchowej w profilaktyce, a tak¿e w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji najpowszechniejszych
chorób cywilizacyjnych.

podbijaj¹ Arktykê

Góralskie wycigi
na saniach, nartach
i konno
Ponad 50 za³óg wystartowa³o w Kumoterskiej Goñbie, czyli
góralskich paradach i wycigach konnych na niegu, w
Ma³em Cichem na Podhalu. G³ównymi konkurencjami by³y:
parada gazdowska, parada kumoterek, wycigi kumoterek
oraz skiring i ski-skiring.
Kumoterki to ma³e dwuosobowe sanie góralskie u¿ywane od wiêta przez kumotra i kumoszkê. W wycigach kumoter zwykle powozi, a kumoszka balastuje na wira¿ach.
Skiring to jazda na nartach za koniem, a ski-skiring to jazda na nartach za koniem z jedcem.
W trakcie parady kumoterek oceniano m.in. regionalne
stroje kumotra i kumoszki, wygl¹d sañ, koni i uprzê¿y. Parada gazdowska by³a okazj¹ do przegl¹du i prezentacji du¿ych rodzinnych sañ góralskich, u¿ywanych na co dzieñ. W
konkurencjach startowa³y za³ogi z ca³ego Podhala. Kumoterskie Goñby odbywaj¹ siê na Podhalu ka¿dej zimy. Od
pocz¹tku stycznia do koñca lutego gonitwy urz¹dzano w
innych gminach regionu.

dzieci i m³odzie¿y

Komitet Organizacyjny Kongresu
01-813 Warszawa, ul. Mar ymoncka 34 (skr. 23)
tel./fax: (22) 834-67-72, 834-04-31 w. 404, 0-601-22-78-99
e-mail: nauka@medsport.pl, www.medsport.pl
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Wies³aw Tomaszewski

Piotr Nurowski

prezesem Polskiego Komitetu

Olimpijskiego

Obraduj¹ce 27 lutego w Warszawie Walne Zgromadzenie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego dokona³o wyboru prezesa, którym zosta³ Piotr Nurowski. Bêdzie on jedenastym
prezesem tej organizacji.
W drugiej turze g³osowania na Piotra Nurowskiego g³osy odda³o 46 delegatów, a ustêpuj¹cy prezes Stanis³aw Stefan Paszczyk otrzyma³ 37 g³osów.
Piotr Nurowski zg³oszony zosta³ przez Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i
Polski Zwi¹zek Sportu Niepe³nosprawnych START.
Pierwszym prezesem, istniej¹cego od 1919 roku PKOl,
by³ ksi¹¿ê Stefan Lubomirski. Najd³u¿ej, 21 lat, kierowa³
komitetem W³odzimierz Reczek.
Dotychczasowi prezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego: 1919-1923 - Stefan Lubomirski, 1923-1929 - Kazimierz
Lubomirski, 1929-1939 - Kazimierz Grabisz, 1946-1952
- Alfred Loth, 1952-1973 - W³odzimierz Reczek, 1973-1978
- Boles³aw Kapitan, 1978-1986 - Marian Renie, 19861988 - Boles³aw Kapitan, 1988-1992 - Aleksander Kwaniewski, 1992-1997 - Andrzej Szalewicz, 1997-2005 Stanis³aw Stefan Paszczyk.
Cz³onkowie Zarz¹du PKOl
Sk³ad Zarz¹du:
Piotr Nurowski - prezes PKOL
z listy polskich zwi¹zków sportowych
1. Bigoszewski Mieczys³aw
2. B³oñski Jan
3. Budziak Marek
4. Dachowski Jerzy
5. Dagiel Zenon
6. Dubaniowski Waldemar
7. Grabczuk Krzysztof
8. Koz³owski Jerzy Adam
9. Kusior Adam
10. Lewicki Krzysztof
11. Lisewski Adam
12. Listkiewicz Micha³
13. Liszka Jan
14. Mamiñski Bogus³aw
15. Nawara Ireneusz
16. Pacelt Zbigniew
17. Pa³us Marek
18. Pi¹tkowski Krzysztof
19. Przedpe³ski Miros³aw
20. Richter Stanis³aw
21. Seruga Ryszard
22. Stadniuk Ryszard
23. Stosio Zbigniew
24. Suska Ewa
25. Szczypiorski Marcin

g³osów: 78
80
81
81
83
83
82
83
80
83
79
74
81
83
83
78
77
82
79
82
82
82
79
74
82
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26. lawska Szalewicz Jadwiga
27. Tatera Janusz
28. Usielski Krzysztof
29. Walkiewicz Wojciech
30. Wasiela Zygmunt
31. Wêgrzynowski Marian
32. Wilejto Jadwiga
33. Winiewski Józef
34. W³odarczyk Pawe³
cz³onek MKOL
Szewiñska Irena
z listy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich
1. Bierkowski Jacek
g³osów:
2. Drogosz Leszek
3. Krzesiñski Adam
4. Lipiec Tomasz
5. £bik Marek
6. Mytnik Tadeusz
7. Nowicki Mieczys³aw
8. Parulski Ryszard
9. Pietrzykowski Zbigniew
10. Rudkowski Wies³aw
11. Supron Andrzej
12. Zimny Kazimierz
Z listy dodatkowych kandydatów zg³oszonych
przez zwi¹zki i organizacje sportowe:
1. Idzi Dorota
g³osów:
2. Szurkowski Ryszard
3. Pleñ Edward
4. H¹dzelek Kajetan
5. Wróblewski Tadeusz
6. Giersz Adam
7. Zuchowicz Maria
8. Grzegorczyk Stefan
9. Jakobsche Jerzy
10. Kowalczyk Kazimierz
11. Dro¿d¿yñski Lech
12. Rocki Marek
13. Skrudlik Zbigniew
Komisja Rewizyjna
1. Lang Czes³aw
2. Werner Jan
3. Troicka Sosiñska Romana
4. Hajduga Zenon
5. Morawski Wojciech
6. Popko Artur
7. Korpak Bart³omiej

80
74
82
74
81
81
81
82
79
81
78
80
80
78
80
83
74
70
81
81
77
80
67
60
53
51
48
47
47
40
38
38
37
34
34

10 marca ukonstytuowa³o siê Prezydium Zarz¹du Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które bêdzie kierowaæ prac¹
komitetu przez najbli¿sze cztery lata. Prezesem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego zosta³ wybrany podczas obrad Walnego Zgromadzenia PKOl Piotr Nurowski.
n Wiceprezesami zostali: Irena Szewiñska, cz³onek Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wielokrotna medalista
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olimpijska. Dorota Idzi, by³a mistrzyni wiata kobiet w piêcioboju nowoczesnym. Adam Giersz, by³y podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Krzysztof
Grabczuk, prezes Polskiego Zwi¹zku Zapaniczego. Ryszard
Parulski, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Wojciech Walkiewicz, prezes Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego.
Piotr W³odarczyk, prezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego.
n Cz³onkami Prezydium zostali: Jan B³oñski, Mieczys³aw
Nowicki, Miros³aw Przedpe³ski, Marek Rocki i Krzysztof Usielski.
n Sekretarzem generalnym PKOl zosta³ wybrany Adam Krzesiñski, srebrny i br¹zowy medalista olimpijski, dyrektor
klubu AZS-AWF Warszawa.
n Skrabnikiem PKOl w najbli¿szej kadencji bêdzie Jerzy Adam
Koz³owski, prezes Polskiego Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego.
n Rzecznikiem prasowym PKOl zosta³ mianowany Henryk Urba,
wieloletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia, by³y prezes Klubu Dziennikarzy Sportowych w latach 1987-1993.
Zarz¹d Polskiego Komitetu Olimpijskiego podczas
pierwszego w nowej kadencji posiedzenia, podj¹³ uchwa³ê o
przyjêciu zaproszenia Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do udzia³u w zimowych igrzyskach olimpijskich w
Turynie w 2006 roku.
Prezes PKOl Piotr Nurowski bêdzie siê zajmowa³ kontaktami ze sponsorami ruchu olimpijskiego. Pracami Komitetu
bêdzie kierowa³ poprzez cis³¹ wspó³pracê z sekretarzem generalnym Adamem Krzesiñskim. Pawe³ W³odarczyk, prezes
Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego odpowiadaæ ma za ca³oæ
przygotowañ polskiej reprezentacji olimpijskiej do igrzysk w
Turynie. Dorota Idzi, mistrzyni wiata w piêcioboju nowoczenym, zajmie siê w PKOl marketingiem i wspó³prac¹ z mediami. Wojciech Walkiewicz, prezes PZKol zosta³ wiceprezesem
ds organizacyjnych, natomiast Ryszard Parulski, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich powiêci siê krzewieniu idei
olimpijskiej, kontaktom ze rodowiskiem kultury oraz dzia³alnoci¹ Akademii Olimpijskiej. Do zadañ Adama Giersza, by³ego podsekretarza stanu w MENiS nale¿¹ kontakty z organami
administracji rz¹dowej, Sejmem i Trybuna³em Arbitra¿owym.
Krzysztof Grabczuk, prezes Polskiego Zwi¹zku Zapaniczego
bêdzie wspó³pracowa³ w imieniu PKOl z organami samorz¹dowymi oraz ze rodowiskiem sêdziów sportowych.
Sekretarz generalny jest jedyn¹ osob¹ z 15-osobowego
grona Prezydium PKOl, która bêdzie pracownikiem etatowym.
Ustalono, ¿e Centralna Inauguracja Dni Olimpijczyka
odbêdzie siê w tym roku 23 kwietnia w Kozienicach.

Kusznierewicz

¿eglowa³ na desce
104 metry pod ziemi¹
Jeden z najs³ynniejszych ¿eglarzy wiata w ostatnich latach, wielokrotny mistrz wiata i Europy w klasie Finn
Mateusz Kusznierewicz ¿eglowa³ na desce windsurfingowej

...po s³onym jeziorze w Kopalni Soli w Wieliczce, 104 metry
pod ziemi¹. By³ to pierwszy ¿eglarz w wielickiej kopalni, w
której dot¹d odbywa³y siê rejsy ³ódkami.
Deska jest moj¹ drug¹ pasj¹. Marzy³em, by ¿eglowaæ tam,
gdzie jeszcze nikt nie ¿eglowa³ - powiedzia³ Kusznierewicz przed
rejsem. Narzeka³ trochê na brak wiatru. Mia³ jednak okazjê zmagaæ siê z nim, kiedy organizatorzy w³¹czyli dmuchawê.
¯egluga po s³onych wodach jeziora im. Erazma Bar¹cza nie
by³a niebezpieczna, chocia¿ g³êbokoæ jeziora dochodzi do 9
metrów. Solanka nie pozwala uton¹æ i wypycha p³ywaków na
powierzchniê. By zanurzyæ siê pod wod¹ p³etwonurkowie czyszcz¹cy dno jeziora pos³uguj¹ siê 30-kilogramowym obci¹¿eniem.
Jedyn¹ niedogodnoci¹ dla ¿eglarza by³a niska temperatura
powietrza - 14 stopni Celsjusza - i o kilka stopni ni¿sza temperatura solanki. Brakuje mi tu trochê przestrzeni i to mnie niepokoi. Ale uspokaja widok wody - powiedzia³ Kusznierewicz.

Wawrzyny
Olimpijskie PKOl
8 lutego w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w
Warszawie wrêczono Wawrzyny Olimpijskie, przyznane za
prace zwi¹zane z tematyk¹ sportow¹ w roku 2004. Najwy¿szy laur - Z³oty Wawrzyn Olimpijski w dziedzinach: literatury, sztuk plastycznych i muzyki otrzyma³o piêciu twórców.
Wawrzyny olimpijskie to specjalne nagrody Polskiego
Komitetu Olimpijskiego ustanowione w 1967 roku. Po raz
pierwszy przyznano je w 1969 roku, uwietni³y wtedy odbywaj¹c¹ siê w Warszawie 68 Sesjê Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Jubileusz 50 - lecia PKOl.
Wawrzyn przyznawany jest w ró¿nych dziedzinach twórczoci. Wród laureatów znajduj¹ siê przedstawiciele sztuk
plastycznych, literaci, filmowcy, fotograficy, architekci. Artyci za ca³okszta³t swojej twórczoci lub tylko jedno konkretne dzie³o, otrzymuj¹ medal Wawrzyn Olimpijski zaprojektowany przez Stanis³awa Sikorê i nagrodê finansow¹,
która za Z³oty Wawrzyn wynosi 10 tysiêcy z³otych, za srebrny
5 tysiêcy i za br¹zowy 3 tysi¹ce.
Wawrzyny Olimpijskie 2004 - lista laureatów:
literatura:
Z³oty Wawrzyn Olimpijski - Wojciech Lipoñski za sztukê pisania o sporcie. Z³oty Wawrzyn Olimpijski - Marian Grzeczak za
tom poetycki Atena strz¹saj¹ca oliwki. Srebrny Wawrzyn Olimpijski - Krzysztof Zuchora za tom wierszy W zatoce serca.
sztuki plastyczne:
Z³oty Wawrzyn Olimpijski - Igor Mitoraj za ukazanie w rzebie si³y i piêkna cia³a ludzkiego. Z³oty Wawrzyn Olimpijski Adam Myjak i Antoni Janusz Pastwa za rzebê Kwadryga Apollona. Wyró¿nienie - Bogus³aw Lustyk za cykl obrazów o tematyce sportowej.
muzyka:
Z³oty Wawrzyn Olimpijski - Wojciech Kilar za utwór oratoryjny Missa pro pace. Srebrny Wawrzyn Olimpijski - Ma-

rian Borkowski za kompozycjê wokalno-instrumentaln¹
Pax in terra.
architektura:
Srebrny Wawrzyn Olimpijski za 4 obiekty sportowe - architekci Jacek Kwieciñski, Tomasz Kosma Kwieciñski, Micha³ Adamczyk, Miko³aj Kwieciñski - za obiekty: kryta
p³ywalnia przy ul. Rokosowskiej w Warszawie, kryta p³ywalnia w O¿arowie i architekci Jacek Kwieciñski i Tomasz
Kosma Kwieciñski za kryt¹ p³ywalniê w Mylenicach i halê
sportow¹ z kryt¹ p³ywalni¹ w Piasecznie. Srebrny Wawrzyn
Olimpijski - architekt Wojciech Ry¿yñski za obiekt Hala
Mistrzów we W³oc³awku.
sztuka estradowa:
Br¹zowy Wawrzyn Olimpijski - Micha³ Zab³ocki i Agnieszka Chrzanowska za Ogieñ Olimpijski.
Nagroda specjalna i wyró¿nienie PKOl:
Specjalna nagroda PKOl - dla Bogdana Tuszyñskiego za
pasjê encyklopedyczn¹.
Wyró¿nienie specjalne PKOl - dla Muzeum Narodowego
w Warszawie za wystawê Olimpiada - sport w sztuce greckiej od VI wieku przed nasz¹ er¹ do V wieku naszej ery i za
katalog Sport i Igrzyska Olimpijskie w staro¿ytnoci.
Wyró¿nienie specjalne PKOl - dla autorów Centrum Olimpijskiego w Warszawie, Bogdana Kulczyñskiego i Paw³a Py³ki.

Dwa mecze do setki
brakuj¹ Andrzejowi
Bobowskiemu

Tylko dwa mecze brakuj¹ Andrzejowi Bobo Bobowskiemu do stu obejrzanych podczas fina³ów pi³karskich mistrzostw wiata. To jeden z najbardziej zagorza³ych kibiców polskiej reprezentacji. Urodzony w Warszawie 64-letni
Andrzej Bobowski uhonorowany zosta³ podczas obchodów
85-lecia istnienia Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej br¹zowym
medalem za wybitne osi¹gniêcia w rozwoju pi³ki no¿nej.
Popularny w pi³karskich wiatku Bobo przygodê z mistrzostwami zacz¹³ w 1978 roku, gdy pojecha³ ogl¹daæ Polaków w fina³ach M w Argentynie. W sumie obejrza³ tam siedem meczów.
Jak przyznaje wróci³ stamt¹d mocno zawiedziony, bowiem w Polsce liczono na medal podopiecznych Jacka Gmocha. Cztery lata
póniej mia³ k³opoty z paszportem i uda³o mu siê wyjechaæ na
wycieczkê do Hiszpanii, gdzie by³ tylko na trzech meczach, w tym
na dwóch z udzia³em Polski - z Belgi¹ i ZSRR. Nie zrezygnowa³
tak¿e z wyprawy do Meksyku w 1986 roku, gdzie mia³ okazjê
obejrzeæ a¿ 15 spotkañ. By³ obecny m.in. przy pora¿ce Polski z
Brazyli¹ w drugiej rundzie turnieju. Kolejne mistrzostwa wiata
odbywa³y siê bez udzia³u Polaków, ale Andrzej Bobowski jedzi³
na turnieje dalej. We W³oszech w 1990 roku widzia³ 11 meczów, a
cztery lata póniej w USA ogl¹da³ 14 spotkañ. Swój rekord pobi³
w 1998 roku we Francji, gdzie by³ obecny na 24 meczach.
W 2002 roku Andrzej Bobowski doczeka³ siê na kolejny
wystêp Polaków w fina³ach M. Nie zabrak³o go na boiskach
Korei P³d., gdzie kibicowa³ Polakom podczas przegranych me-
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Coraz bardziej doceniana jest rola marketingu w polskim sporcie. Wed³ug Piotra Pietrzaka, przedstawiciela agencji marketingu sportowego Mediathlon, zawodnicy coraz czêciej dostrzegaj¹ potrzebê kreowania swojego wizerunku medialnego.
Z badañ ARC Rynek i Opinia wynika, ¿e najbardziej znanymi polskimi sportowcami s¹: Adam Ma³ysz, Robert Korzeniow-

Targi Wiatr i Woda
Od 10 do 13 marca w warszawskim Centrum Wystawowym EXPO XXI odbywa³y
siê 17. Targi Wiatr i Woda. Na 4,5 tys.
m2 swoje wyroby i us³ugi przedstawi³o
240 firm  producentów, importerów i
dystrybutorów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, W³och, Czech,
Chorwacji, Ukrainy, Grecji i Egiptu.
Wystawcy reprezentowali wszystkie
dziedziny aktywnego wypoczynku zwi¹zanego z wod¹: ¿eglarstwo, jachting motorowy, kajakarstwo, windsurfing, nurkowanie - zarówno w zakresie sprzêtu,
odzie¿y i materia³ów, jak równie¿ oferty
szkoleniowej, turystycznej, projektowania jachtów, ubezpieczeñ i us³ug finan-
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sowych. W ci¹gu czterech dni targi odwiedzi³o 18,5 tys. osób.
W ramach Targów Wiatr i Woda odbywa³y siê wyk³ady, prezentacje i premiery sprzêtu. Zainteresowani mogli
spotkaæ siê z mistrzami sportów motorowodnych  Waldemarem Marsza³kiem, Bernardem Marsza³kiem, Witoldem Bartnickim, Krzysztofem Bartnickim, Kasi¹ Cio³ek, £ukaszem Cio³kiem
i Jackiem Pos³usznym, z mistrzem
olimpijskim Mateuszem Kusznierewiczem, z rekordzist¹ w nurkowaniu
technicznym - Brytyjczykiem Markiem
Ellyatem, Romaem Paszke oraz z
uczestnikami Pierwszej Polskiej Trans-

wizerunkiem skoczka. Sponsorzy, którzy rozpoczêli d³ugofalow¹ wspó³pracê z Ma³yszem przed jego sukcesami, s¹ nadal
rozpoznawalni. Najkorzystniejszy efekt przynosi firmie budowanie przez lata strategii marketingowej w oparciu o zawodnika - podkreli³ przedstawiciel agencji marketingowej.
Obecne podejcie do sponsoringu w Polsce wynika z
powszechnej opinii wród w³acicieli firm, ¿e wystarczy podpisaæ kontrakt sponsorski ze sportowcem i przedsiêbiorstwo
natychmiast osi¹gnie korzyæ. To jednak nie wystarczy. Sponsoring nie jest samonapêdzaj¹c¹ siê machin¹. Moim zdaniem
dla firmy korzystniejsze jest sponsorowanie grupy m³odych,
perspektywicznych zawodników ni¿ podpisanie kosztownej
umowy ze znanym sportowcem. To wymaga cierpliwoci ze
strony przedsiêbiorstwa, ale mo¿e przynieæ mu d³ugofalowe, nie tylko dorane zyski - doda³ Pietrzak.

Naukowcy zidentyfikowali
nowy, grony steryd  DMT
Naukowcy zidentyfikowali drugi po THG, bardzo wyrafinowany steryd - dezoksymetylotestosteron (DMT) - wynaleziony specjalnie dla zmylenia wykrywaj¹cych doping, poinformowa³ dyrektor naukowy wiatowej Agencji Antydopingowej (WADA) Olivier Rabin.
Po historii z THG (tetrahydrogestrinon) to drugi taki steryd, którego istnienie odkrylimy. Uwa¿amy, ¿e zosta³ stworzony wy³¹cznie dla dopingu w sporcie - powiedzia³ z Montrealu Rabin. DMT zosta³ znaleziony po poufnej, anonimowej
informacji dla kanadyjskiej s³u¿by celnej i odt¹d bêdzie go
mo¿na identyfikowaæ w antydopingowych laboratoriach. DMT
by³ wród substancji przejêtych w ubieg³ym roku przez kanadyjskich celników, na granicy USA i Kanady.

Fot. Fundacja Fun Kayak

Marketing sportowy
w Polsce ma siê lepiej

ski i Otylia Jêdrzejczak. Raport zwraca uwagê na to, ¿e popularnoæ czêsto budowana jest przez lata, a nie zawsze do jej
osi¹gniêcia wystarczy jeden sezon. Potwierdzaj¹ to przyk³ady
rajdowca Krzysztofa Ho³owczyca i boksera Przemys³awa Salety, którzy nie odnosili ostatnio sukcesów, a w rankingu popularnoci zdecydowanie wyprzedzaj¹ mistrzów olimpijskich z
Aten w wiolarstwie Roberta Sycza i Tomasza Kucharskiego.
Pietrzak uwa¿a, ¿e szczególnie m³odsi sportowcy doceniaj¹ wagê marketingu sportowego i komunikacji miêdzy biznesem a sportem. Chc¹ budowaæ swój wizerunek d³ugofalowo. Jednak s¹ te¿ tacy, którzy nawi¹zuj¹ wspó³pracê z agencj¹ tylko wtedy, gdy szukaj¹ sponsora na konkretne zawody.
W polskich klubach sportowych powoli wzrasta wiadomoæ,
¿e s¹ one nie tylko instytucjami u¿ytecznoci publicznej, ale
tak¿e dochodowymi przedsiêbiorstwami. Kluby pi³karskie z tzw.
grupy G4 (Legia Warszawa, Wis³a Kraków, Groclin Grodzisk
Wielkopolski i Amica Wronki) przywi¹zuj¹ wagê do marketingu
sportowego. W niektórych dru¿ynach, na przyk³ad Górniku
£êczna, strategia marketingowa jest dopiero budowana. Na
zmianê podejcia do marketingu w polskiej pi³ce wp³ynê³y telewizyjne transmisje meczów ligowych. St¹d bardzo powoli, tak¿e
wród dru¿yn spoza G4, wzrasta wiadomoæ, ¿e s¹ przedsiêbiorstwami przynosz¹cymi zysk - zauwa¿y³ Pietrzak.
W Polsce marketing sportowy jest zwykle uto¿samiany
ze sponsoringiem. Trudno jest przekonaæ firmê, ¿eby nie
inwestowa³a w reklamê, ale w inne narzêdzia marketingowe, na przyk³ad w public relations - oceni³ Piotr Pietrzak.
Na polskim rynku sportowym czêsto jeden sportowiec
przyci¹ga wielu sponsorów. Taka sytuacja nie zawsze jest
dla nich korzystna. Wiêkszoæ firm, które zdecydowa³y siê
sponsorowaæ Adama Ma³ysza w momencie jego najwiêkszej
popularnoci by³a rozpoznawalna jedynie przez krótki czas.
Kiedy kontrakty wygas³y, firmy przesta³y byæ kojarzone z

Fot. Fundacja Fun Kayak

czów z Kore¹ P³d. i Portugali¹ oraz cieszy³ siê ze zwyciêstwa z
USA, które wprawdzie nie dawa³o ju¿ nic podopiecznym Jerzego Engela. Po tych spotkaniach przeniós³ siê do Japonii
i w sumie w czasie M-2002 obejrza³ 24 mecze, podobnie jak
cztery lata wczeniej.
Andrzeja Bobowskiego nie sposób nie dostrzec w t³umie kibiców. Niemal zawsze przyodziany jest w polsk¹ flagê, nosi nakrycia g³owy w bia³o-czerwonych barwach. Czêsto podró¿owa³ z bêbnem zaopatrzonym w aparaturê nag³aniaj¹c¹, którym zagrzewa³ do boju polskich pi³karzy.
Straci³ go w Korei P³d. W czasie niemal 50 lat kibicowania
obejrza³ 182 mecze polskiej dru¿yny narodowej, w tym 14
w fina³ach M. Jedzi³ tak¿e na fina³y mistrzostw Europy,
podczas których obejrza³ 42 spotkania. By³ tak¿e na igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2002 roku.
Bobo wybiera siê tak¿e na fina³y M w Niemczech w
2006 roku. Tam zobaczê setny mecz mistrzowski - mówi³ Chcia³bym, aby przypad³ on na wystêp Polaków. W Niemczech zamierzam obejrzeæ 25 spotkañ, co by³oby rekordem
raczej nie do pobicia. A swoj¹ przygodê z mistrzostwami
chcia³bym zakoñczyæ kiedy na mistrzostwach wiata w Brazylii, na s³ynnej Maracanie.

Szef akredytowanego w WADA laboratorium antydopingowego w Montrealu, profesor Christiane Ayotte, powiedzia³a, ¿e DMT, który sztucznie zwiêksza si³ê i wytrzyma³oæ, jest
najbardziej wyrafinowan¹ ze znanych i wykrywanych dzi
substancji. THG by³ modyfikacja gestrinonu... Jednak w tym
przypadku wiemy, poniewa¿ dok³adnie powtórzylimy cykl
produkcji, ¿e to substancja znacznie bardziej wyrafinowana
ni¿ wszystkie dot¹d nam znane. S¹ obecnie chemicy, z bardzo powa¿nym zapleczem naukowym w zakresie chemii organicznej, którzy rozpowszechniaj¹ te rzeczy wród sportowców - powiedzia³a profesor.
Pani profesor poinformowa³a, ¿e z WADA kontaktowa³
siê anonimowy informator, by powiadomiæ, ¿e ma próbkê z
DMT. Laboratorium z Montrealu i WADA wspó³pracowa³y
ze sob¹ w tej sprawie. Ze strony WADA oznajmiono, ¿e nie
mo¿e ona podaæ poufnych róde³, ale wszystkie informacje
o nowym sterydzie zosta³y przys³ane do Agencji za porednictwem anonimowej poczty elektronicznej.
Podobnie by³o z THG, który w strzykawce przys³ano,
anonimowo do funkcjonariuszy amerykañskiej agencji antydopingowej w czerwcu 2003 r. Analizê THG przeprowadzono w tajemnicy i uda³o siê z³apaæ kilkoro czo³owych
sportowców na stosowaniu tego sterydu, co zapocz¹tkowa³o miêdzynarodowy skandal. Dopiero podczas igrzysk
w Atenach, trener mistrza olimpijskiego na 100 m, Justina Gatlina, Trevor Graham przyzna³, ¿e to on wys³a³ strzykawkê z THG.
Kilku czo³owych lekkoatletów, w tym dwukrotna mistrzyni wiata w sprintach, Amerykanka Kelli White i Brytyjczyk, mistrz Europy na 100 m Dwain Chambers, zostali
pozbawienie trofeów i zawieszeni za stosowanie niedozwolonego THG, który wynaleziono w 2003 roku.
>>>

Katamaran
R-510 ze
stoczni lepsk
wykonany
z carbonu/
kevlaru;
d³ugoæ 510
m, szerokoæ
255 m, waga
530 kg

Stoisko firmy
Pro Kajak z
Krakowa
prezentowa³o
wszechstronn¹ ofertê
dla kajakarzy

atlantyckiej Wyprawy Kajakowej Kaylantic  Paw³em Napiera³¹ i Aleksandrem Dob¹.
Ratownicy WOPR przedstawili najnowszy sprzêt ratownictwa medycznego
i morskiego, pokazano tak¿e uk³ad napêdowy najnowszej generacji do ³odzi
motorowych IPS, oficjalnie rozpoczêto

akcjê Bezpieczna Woda 2005, zaprezentowano program ¿eglarski dla m³odzie¿y NIVEA B³êkitne ¯agle.
Wystawcom wrêczono nagrody
przyznawane corocznie przez WOPR,
Polski Zwi¹zek ¯eglarski, Polski Zwi¹zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, PTTK, magazyn Przegl¹d Motorowodny oraz miesiêcznik Nurkowanie. Miesiêcznik ¯agle przyzna³
Gwodzie Targów Wiatr i Woda im. Jerzego Fijki w piêciu kategoriach. Tradycyjnie wrêczono nagrodê publicznoci. Gwodziem Targów Publicznoci
zosta³ jacht EM-30 Huzar.
Nastêpna edycja targów Wiatr i
Woda odbêdzie siê 9-12 marca 2006 r.
w Centrum EXPO w Warszawie.
n
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Jestem
zachwycony
sukcesem
igrzysk
Jakie s¹ pana wra¿enia
po Igrzyskach Paraolimpijskich
w Atenach?

- Jestem zachwycony sukcesem igrzysk.
Ostateczna liczba sprzedanych biletów niemal dwukrotnie przekroczy³a szacunki komitetu organizacyjnego. To udokumentowane
zainteresowanie greckiej widowni dobrze
wró¿y popularnoci paraolimpiad organizowanych w przysz³oci i ca³ego ruchu paraolimpijskiego.
Przekaz medialny na ca³ym wiecie by³ doskona³y, du¿o lepszy ni¿ cztery lata temu w
Sydney. Udzia³ w igrzyskach wziê³a rekordowa
liczba krajów (136) reprezentowanych przez
cztery tysi¹ce sportowców.
Wyranie da³o siê zauwa¿yæ wiêksze zainteresowanie igrzyskami ze strony sportowców
z krajów rozwijaj¹cych siê oraz wiêkszy udzia³
kobiet. Pobito wiele rekordów, co pokazuje, ¿e
szybko ronie poziom dyscyplin i forma sportowców. W sumie Igrzyska Paraolimpijskie w
Atenach 2004 zapewni³y Grecji bogaty spadek

halowym mistrzem
Polski hutników

Zespó³ CMC Zawiercie zosta³ halowym mistrzem Polski hutników w pi³ce no¿nej. 22. HMP rozegrano w hali zawierciañskiego OSiR. W finale gospodarze wygrali, po serii rzutów karnych, ze Stalproduktem Bochnia 3:2, po meczu zakoñczonym remisem 1:1.
Trzecie miejsce zajê³a Huta Miedzi G³ogów. Po raz pierwszy w mistrzostwach wyst¹pi³ zespó³ z zagranicy - czeska
Huta Trzyniec. Gocie z Czech zajêli 9. miejsce i wywalczyli
puchar fair play. Królem strzelców turnieju zosta³ Bogdan
Szadkowski (CMC), który zdoby³ 9 goli. Najlepszym bramkarzem wybrano Marka P¹czka (Stalprodukt Bochnia) a
zawodnikiem - Patryka Grima (HZ Service Zawiercie).
W trzydniowych zawodach uczestniczy³o 19 zespo³ów.
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w postaci: niezapomnianych wra¿eñ, wietnej
organizacji i sportowego ducha.

Co s¹dzi pan o uczestnictwie
Polski w Paraolimpiadzie?

Przewodnicz¹cy
Miêdzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego
(IPC), Brytyjczyk
Philip Craven w
wywiadzie udzielonym redaktorowi
Jerzemu Jakobsche wysoko oceni³ XII Letnie
Igrzyska Paraolimpijskie w Atenach.
W superlatywach
mówi³ o obs³udze
medialnej igrzysk
oraz podkreli³
rolê Polski w wiatowym ruchu paraolimpijskim

CMC Zawiercie
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Philip Craven,

- Mimo ¿e Polski Komitet Paraolimpijski jest stosunkowo m³ody - za³o¿ono go w 1998 roku polscy sportowcy brali udzia³ w igrzyskach paraolimpijskich od lat 70., z rosn¹c¹ liczb¹ sukcesów na koncie. Polska ekipa zajê³a ostatecznie 18. miejsce pod wzglêdem liczby zdobytych
medali, na 136 krajów! To tylko jeden z dowodów, ¿e ruch paraolimpijski w Polsce kwitnie.
Dziêki wsparciu wiatowej klasy sportowców, takich jak Irena Szewiñska, która jest
cz³onkiem Komisji ds. Kobiet w Sporcie, ruch
paraolimpijski tworzy nowe mo¿liwoci dla niepe³nosprawnych sportowców.

Jakie mo¿liwoci i jakie
zagro¿enia stoj¹ przed
ruchem paraolimpijskim?

- S³owo zagro¿enie nie istnieje w s³ownictwie
ruchu paraolimpijskiego. Jednym z najwa¿niejszych celów ruchu jest zmiana podejcia i zniesienie barier wykluczenia i dyskryminacji, z którymi
musz¹ siê borykaæ osoby niepe³nosprawne.
Nie da siê tego zrobiæ od razu, ale dziêki
zwiêkszonemu zainteresowaniu najwa¿niejszych mediów, które relacjonuj¹ wydarzenia z
paraolimpiady, cel ten staje siê bardziej realny. Wymaga to wysi³ku wszystkich zainteresowanych w celu zwiêkszenia wiadomoci,
pozytywnego odbioru, akceptacji i popytu na
sport osób niepe³nosprawnych. Z pomoc¹ ludzi zdeterminowanych i zaanga¿owanych w

misjê IPC ruch paraolimpijski zmienia te wyzwania w mo¿liwoci. Mamy optymistyczn¹ wizjê przysz³oci naszego ruchu.

Jak widzi pan dalszy rozwój
sportu dla niepe³nosprawnych?

- To kluczowa sprawa dla IPC. Proszê pamiêtaæ,
¿e igrzyska paraolimpijskie to tylko szczyt góry
lodowej, elitarny poziom sportu dla niepe³nosprawnych. Poza tym istniej¹ na wiecie miliony ludzi w ka¿dym wieku i na ka¿dym poziomie
mo¿liwoci, którzy chc¹ siê rozwijaæ. Naszym
celem jest danie im takiej mo¿liwoci poprzez
nasze Komitety Sportowe i narodowe Komitety
Paraolimpijskie.
Jak w przypadku ka¿dego równie skomplikowanego zjawiska postêp jest powolny. Ale jestemy dumni z tego, co do tej pory uda³o nam
siê osi¹gn¹æ. Ponad 50% naszych cz³onków to
kraje, które uwa¿a siê za mniej rozwiniête, a
28 z naszych lokalnych Komitetów Paraolimpijskich dzia³a w krajach zakwalifikowanych
przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych jako
najmniej rozwiniête.
IPC aktywnie szuka sposobów rozwijania
lokalnych Komitetów Paraolimpijskich, aby
przez nie oferowaæ sportowcom wiêcej mo¿liwoci rozwoju. Wymaga to partnerstwa i po³¹czenia wysi³ków z organizacjami miêdzynarodowymi, które mog¹ dostarczyæ ludzi do pracy
i ród³a finansowania. Tego zadania IPC nie jest
w stanie podj¹æ samodzielnie.

Rok 2003 by³ Rokiem Ludzi Niepe³nosprawnych. Mielimy okazjê
us³yszeæ wiele interesuj¹cych

propozycji odnonie integracji,
nie tylko w Polsce. Co pan s¹dzi
na temat integracji? Myli pan,
¿e publicznoæ to podchwyci?

- Sam nie u¿ywam s³owa integracja. Jeli
chce pan u¿yæ jakiego s³owa, proponujê segregacja. Idea sportu paraolimpijskiego le¿y
w samozaparciu sportowców, zarówno jeli
chodzi o ich karierê, jak i ich ¿ycie. I to znajduje odbicie w naszej wizji. Paraolimpiada jest
wyj¹tkowym wydarzeniem sportowym, podobnie jak wiele innych wiatowych i lokalnych mistrzostw organizowanych przez IPC.
Sam wolê zamiast integracji u¿ywaæ okrelenia partnerstwo. IPC dokona³o wielkiego
postêpu (tak jak nasze lokalne Komitety Sportowe) w nawi¹zaniu wspó³pracy z Miêdzynarodowymi Federacjami Sportowymi, Miêdzynarodowym Komitetem Olimpijskim i z agencjami ONZ zajmuj¹cymi siê rozwojem sportu na
wiecie. Raczej wiêc wspó³praca ni¿ integracja jest tutaj s³owem kluczowym.

Czy widzi pan mo¿liwoci
integracji sportowców
niepe³nosprawnych ze sprawnymi?

- I znów nie szukamy integracji, ale wspó³pracy. Po igrzyskach w Atenach pojawia siê wiele
ekscytuj¹cych mo¿liwoci, w których na przyk³ad partner reprezentuj¹cy sport paraolimpijski bêdzie wspó³pracowa³ z federacj¹ miêdzynarodow¹. Efekt tej wspó³pracy przyniesie korzyci nie tylko sportowcom niepe³nosprawnym, ale równie¿ innym.

Rozmawia³ Jerzy Jakobsche

cz³owiek na wózku inwalidzkim,
od trzech lat jest sternikiem
Miêdzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego. 54-letni Anglik, geograf z zawodu, uprawia³ z
powodzeniem kilka dyscyplin
sportowych, startowa³ na mistrzostwach wiata i Europy w
p³ywaniu, tenisie sto³owym; gra³
w koszykówkê, zdoby³ tak¿e z³oty
medal w narciarskim slalomie w
Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej.
Najwiêksze sukcesy Philip Craven
odniós³ jednak w koszykówce na
wózkach. W latach 1969-1993 by³
kapitanem reprezentacji Wielkiej
Brytanii, w której rozegra³ 188
spotkañ, zdobywaj¹c m.in. z³oty
medal w mistrzostwach Europy
(1994) i srebrny medal w mistrzostwach Europy w roku 1993. Po
zakoñczeniu kariery sportowej
Philip Craven w latach 80. XX w.
by³ szefem Angielskiej Federacji
Koszykówki na Wózkach, a w
latach 90. prezydentem Miêdzynarodowej Federacji Koszykówki na
Wózkach.
Po Igrzyskach Paraolimpijskich w
Sydney, na kongresie IPC w
Atenach w 2001 roku, 102
delegatów wybra³o Cravena na
nowego sternika.
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Mistrzostwa wiata
w si³owaniu na lew¹ rêkê

Roger Federer triumfatorem
47 ankiety PAP SA

Amerykanin Travis Bagent pokona³, w olsztyñskiej hali
Urania, Rosjanina Aleksieja Wojewodê w finale mistrzostw
wiata zawodowców w si³owaniu na lew¹ rêkê. Zawody rozegrano pod auspicjami miêdzynarodowej organizacji PAL.
Bagent by³ najsilniejszym cz³owiekiem wiata w 2003 roku,
a Wojewoda - rok póniej. Rosjanin trzykrotnie zdobywa³
Puchar wiata zawodowców.
Na wy³onienie mistrza lewej rêki oko³o dwustuosobowa
grupa kibiców czeka³a w Olsztynie szeæ rund. Bagent wygra³ w finale zdecydowanie 5:1. Jak powiedzia³ Amerykanin, o jego sile decyduje nieustanny trening oraz dieta, w
której najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ miêdzy innymi ziemniaki. Doda³, ¿e zwyciêstwo nad Wojewod¹ przysz³o doæ
³atwo, poniewa¿ jest naturalnym mañkutem.

Znakomity tenisista szwajcarski, 23-letni Roger Federer wygra³ 47.
ankietê Polskiej Agencji Prasowej SA na dziesiêciu najlepszych sportowców Europy w 2004 roku, rozpisan¹ wród agencji prasowych
Starego Kontynentu.Federer, zwyciêzca trzech turniejów wielkoszlemowych (Australian Open, Wimbledon w 2004 roku - po raz drugi z rzêdu i US Open), wyprzedzi³ siedmiokrotnego samochodowego mistrza wiata Formu³y 1, Niemca Michaela Schumachera o
siedem punktów oraz dwukrotn¹ z³ot¹ medalistkê Igrzysk XXVIII
Olimpiady w Atenach w biegu na 800 i 1500 m, Brytyjkê Kelly
Holmes o 40 punktów. W czo³owej dziesi¹tce, w gronie 59 zg³oszonych, znalaz³ siê mistrz olimpijski z Aten w chodzie sportowym na
50 km Robert Korzeniowski. Trzykrotna medalistka igrzysk w
p³ywaniu, Otylia Jêdrzejczak zajê³a 21 miejsce, gromadz¹c 13
punktów. W 2003 roku Ankietê PAP wygra³ wielokrotny samochodowy mistrz wiata Formu³y 1 Michael Schumacher, a Roger Federer zaj¹³ dziesi¹te miejsce.

Austriacy najlepsi

w biegu na 86. piêtro Empire

State Building

Austriacy Rudolf Reitberger i Andrea Mayr zwyciê¿yli 2 lutego w najs³ynniejszym biegu po schodach - na Empire State
Building w Nowym Jorku. Mayr jako pierwsza w 28-letniej historii zawodów uzyska³a czas poni¿ej 12 minut. 136 biegaczy
mia³o do pokonania 86 piêter i 1576 stopni. Reitberger po zaciêtym finiszu wyprzedzi³ Niemca Thomasa Dolda. Obaj wbiegli
na metê w czasie 10 minut i 24 sekundy. W rywalizacji kobiet
zdecydowanie dominowa³a Mayr, osi¹gaj¹c wynik 11.51 i poprawiaj¹c w³asny rekord trasy o 18 sekund.
Najstarszy uczestnik zawodów, 93-letni W³och Chico
Scimone, pokona³ 86 piêter w 49 minut i 28 sekund.
Empire State Building, to po zniszczeniu przez arabskich
terrorystów wie¿ WTC najwy¿szy budynek w Nowym Jorku

Oprac. Jerzy Jakobsche
n
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56 lat dzia³alnoci

KS Tymbark
w Tymbarku
Ca³y wiat gra w pi³kê, a kolebk¹ tej gry by³a Europa, a
cilej - Wyspy Brytyjskie. To Anglicy w 1863 r. ujednolicili
przepisy gry oraz wprowadzili j¹ do szkó³. Byli mistrzami, od
nich uczyli siê inni. Pi³ka no¿na zaczê³a szybko zdobywaæ
szerokie rzesze sympatyków i zawodników.

Na ziemiach polskich w pi³kê zaczêto grywaæ przed rokiem 1891. Ko³o Nauczycieli we Lwowie zademonstrowa³o
na Zlocie Sokolim w 1892r. pokaz tej dyscypliny. Pierwszy
mecz rozegrano na kolejnym Zlocie Sokolim 14 lipca 1894
r. pomiêdzy dru¿ynami Krakowa i Lwowa. Wygrali lwowiacy 1:0.
Po II wojnie wiatowej w pi³kê no¿n¹ zaczêto grywaæ i w
Tymbarku. Potrzeba zorganizowania dzia³alnoci w tej dziedzinie narasta³a.
24 listopada 1949 roku odby³o siê pierwsze walne
zebranie Klubu. Obecnych by³o ok. 150 cz³onków, byli to
pracownicy zak³adów i m³odzie¿ szkolna. Klub zosta³ zarejestrowany w Zarz¹dzie G³ównym Zrzeszenia Sportowego
Spójnia w Warszawie.
Powstanie KS pod pioniersk¹ nazw¹ Spójnia Tymbark
by³o wynikiem narastaj¹cych potrzeb uprawiania sportu i
organizowania ¿ycia sportowego. Nale¿a³o dzia³alnoæ klubu ukszta³towaæ w odpowiednie formy oraz osadziæ w istniej¹cych realiach. Baza sportowa nie istnia³a, klub zaczyna³ od zera.

Baza spor towa
Za plac do gry w pi³kê no¿n¹ s³u¿y³a pochy³a ³¹ka dworska,
znajduj¹ca siê w s¹siedztwie zak³adu. Do 1952 r. wspólnym wysi³kiem uda³o siê urz¹dziæ boisko o nawierzchni
¿u¿lowej, a póniej trawiastej. W nastêpnych latach boisko
zosta³o poszerzone poprzez niwelacjê wysokiej skarpy i zasypanie rowu kolejowego. Od strony zak³adu dobudowano
bie¿niê o d³ugoci 100 m, od wschodu skoczniê do skoku w
dal, a od zachodu boisko do siatkówki oraz kort tenisowy o
nawierzchni ceglanej. Zim¹ kort s³u¿y³ jako lodowisko.
W po³owie lat 50. oddano do u¿ytku Dom Kultury, w
którym od strony boiska wyznaczono pomieszczenia na
sprzêt oraz szatnie z prysznicami. W 1955 roku, po ogrodzeniu terenu boiska i wystawieniu trybun, zasadniczy problem bazy sportowej zosta³ rozwi¹zany.
Dopiero na pocz¹tku lat 70. z inicjatywy gospodarza
klubu Andrzeja Sipaka zbudowany zosta³ przy wejciu na
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Zmiany nazwy klubu

1950 - KS Spójnia Tymbark
1954 - KS Sparta Tymbark
1957 - KS Harna Tymbark (inicjato-

rem zmiany nazwy by³ Józef Kaleta)
1987 - LKS Harna Tymbark przy
ZRPH Igoopol
1990 - LKS Harna w Tymbarku
1994 - LKS Harna Browar Tymbark
1995 - KS Tymbark w Tymbarku.

Pierwszy zarz¹d klubu
prezes-Ludwik Pawlik, dyrektor PSOW
wiceprezesi: Stanis³aw Szymañski, dyrektor liceum, Rudolf Bednarczyk, lekarz
Kolejni prezesi klubu:

1950-1954-Stanis³aw Szymañski
1954-1956-Mieczys³aw Czeczótka,

dyr. techniczny PZPOW
1957-Jan Kerz
1958-1962 - Julian Szmal, kierownik
administracji PZPOW
1963-1976 - Bronis³aw Lasek, dyrektor ekonomiczny PZPOW

stadion od strony trybun budynek gospodarczy oraz dwa
domki campingowe. W 1987 postawiono dwa kryte boksy
dla zawodników rezerwowych i trenerów. Prace zaprojektowa³ i dopilnowa³ ich wykonania kierownik zamra¿alni, Adam
Urbañski. Kolejn¹, bardzo potrzebn¹ dla klubu inwestycj¹
by³o rozpoczêcie w 1994 roku prac przy budowie boiska treningowego nad rzek¹. Sprawê wziêli w swoje rêce: prezes
Jacek Dziadoñ i cz³onek zarz¹du Robert Nowak, którzy
po za³atwieniu formalnoci osobicie asystowali ka¿dej ciê¿arówce przywo¿¹cej ziemiê na niwelacjê terenu.
W 1994 r., po awansie Harnasia do III ligi, rozbudowane zosta³y trybuny. Inwestycjê sfinansowa³ PZPOW, a z
ramienia klubu i zak³adu prace administrowa³ Janusz Piêtoñ.
Dzia³alnoæ sportowa wymaga³a utrzymania na dobrym
poziomie i w sta³ej dyspozycji bazy i zaplecza klubu. Obowi¹zki te wype³niali kolejni gospodarze klubu. Jako pierw-

1977-1980 -Stanis³aw Macko,
kierownik transportu PZPOW
1980-1988 -Jan Urbañski,
dyrektor Igloopolu w Tymbarku
1988-1989 -Marian Sporek,
dyrektor ZPD w Tymbarku
1989-1990 -Ryszard Skwarczek,
dyr. handlowy Igloopolu
1990-1993 -Jacek Pyræ, radny
Rady Gminy Tymbark
1993-1997 -Jacek Dziadoñ, dzia³acz
klubu, opiekun i zawodnik II dru¿yny
1997-2000 -Marian cianek, biznesmen, firma Galicja
2000-2002 -Józef Czech
2002 -Stanis³aw Pachowicz  wójt
Gminy Tymbark

Trenerzy Klubu

1952-Bronis³aw Wyrwa
1952-1953 -Teodor Smolarz, dzia³acz

sportowy, pomocnicy  Janusz Paw³owski,
Wies³aw Krzeszowski
1953-1960 -Boles³aw Bittner, dzia³acz
klubowy
1960-1962 -Andrzej Zebaczyñski,
trener jednej z s¹deckich dru¿yn
1963-1974 -Andrzej Sipak, kierownik
Dzia³u Mechanicznego PZPOW, zawodnik

1974-1976 -Marian Tajdu, nauczyciel wf
1977-1980 -Zenon Mandryk, by³y

zawodnik Dunajca Nowy S¹cz
1980-1982 -Andrzej Pa³ka, by³y
zawodnik Limanovii
1982-1985 -Adam Urbañski, kierownik zamra¿alni, napastnik dru¿yny
1985-1989 -Krzysztof Winiowski,
nauczyciel wf w SP w Tymbarku, bramkarz
dru¿yny
1989-1995 -Marian Tajdu, nauczyciel wf w SP w Tymbarku
1995-1996 -Tadeusz Wrona, szkoleniowiec z Nowego S¹cza
1996 -Grzegorz Dziadoñ, nauczyciel wf,
Wojciech Majeran, pracownik Tymbark SA
1996-1997 -Marian Tajdu
1998 -Grzegorz Dziadoñ, Wojciech
Majeran

szy funkcjê tê pe³ni³ Andrzej
Sipak, który w czasie dwudziestoletniej
kadencji wypracowa³ swoisty styl pracy i stworzy³ tradycje tego zawodu. Przez aktywizowanie m³odzie¿y do prac
na rzecz klubu nada³ funkcji gospodarza rangê osoby spo³ecznej.
W dziesiêcioleciu 1975-85 stanowisko to piastowali kolejno: Andrzej Kubaszewski, Tadeusz Rytt, Kazimierz
Mroczek, Janusz Mucha, Leon Filipiak, a w roku 1986
ponownie, choæ na krótko, Andrzej Sipak.
W 1987 r. ju¿ na pe³ny etat zatrudniony zosta³ Ryszard
Wroñski, pracownik PZPOW i zawodnik Harnasia. Kontynuuj¹c tradycje, wprowadza³ nowoczeniejsze metody
pracy. Wysiewanie trawy i nawozów oraz czêste koszenie
boiska odpowiednim sprzêtem, a tak¿e darniowanie pól pod
bramkami da³y planowane efekty. P³yta boiska przypomina przys³owiowy dywan, co w po³¹czeniu z ogólnym porz¹d-

1998-1999 -Antun Modriniæ, szkoleniowiec z Chorwacji
1999-2001 -Grzegorz Dziadoñ
2001-2003 -Marian Tajdu
2003-2004 -Grzegorz Dziadoñ

Kadra szkoleniowo
instruktorska dru¿yn
m³odzie¿owych

1965-19901965-1990-Andrzej Sipak
1989 - Krzysztof Winiowski
1998 - Grzegorz Dziadoñ
1998 - Ryszard Wroñski
1999 - Marian Tajdu
2000 - Grzegorz Dziadoñ
2002 - Piotr Kapturkiewicz
2004 - Grzegorz Dziadoñ, Marian Tajdu

kiem i malowniczym po³o¿eniem stadionu stwarza wymarzony klimat dla pi³karskich widowisk.

Kadra instruktorska seniorów
Bezporednio odpowiedzialny za szkolenie i wychowanie zawodników jest trener. Charakter pracy wykonywanej przez
niego obejmuje zadania nauczyciela, jak i wychowawcy-pedagoga. Dzia³alnoæ trenera ma charakter publiczny, wyniki
jego pracy s¹ periodycznie poddawane ocenie osób postronnych i szeroko komentowane. Trener ponosi spo³eczn¹ odpowiedzialnoæ za wyniki sportowe i wychowawcze, jest równie¿ organizatorem sportu i jego popularyzatorem.

Prezesi Klubu Tymbark
Mecenasami i dobroczyñcami tymbarskiej pi³ki no¿nej byli
i s¹ ludzie wartociowi, z autorytetem, zajmuj¹cy wysokie
stanowiska w naszej spo³ecznoci. Na walnych zebraniach
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wybierano ich na prezesów lub cz³onków zarz¹du. To oni
decydowali o regulaminie i zasadach, a tak¿e swoim autorytetem podtrzymywali rangê klubu oraz wysokie morale.

II dru¿yna w Tymbarku
Burzliwy rozwój pi³ki no¿nej w ró¿nych okresach dziejów
klubu powodowa³ potrzebê tworzenia dru¿yny rezerwowej,
inaczej II dru¿yny seniorów.
Pierwsz¹ tak¹ próbê podjêto ju¿ w pierwszych latach dzia³alnoci klubu. Sprowadzani z zewn¹trz zawodnicy okupowali miejsca w I dru¿ynie A klasy. Z tego powodu mocna grupa tymbarskich pi³karzy utworzy³a II dru¿ynê. Po odejciu
legii cudzoziemskiej rezerwy wtopi³y siê w pierwszy sk³ad.
Kolejna próba utworzenia II dru¿yny podjêta zosta³a w 1985
roku, lecz trochê na si³ê, bez nale¿ytego entuzjazmu i zdecydowanego lidera  dru¿yna nie przetrwa³a próby czasu.
W 1991 r. sympatyk klubu oraz zawodnik Jacek Dziadoñ zorganizowa³ i zg³osi³ do rozgrywek klasy C dru¿ynê
Harna II. W pierwszym sezonie dru¿yna awansowa³a do

klasy B. W nastêpnym postêpowa³a stabilizacja sk³adu i
podnoszenie poziomu gry. W sezonie 1995/94 tylko wypadkiem przy pracy mo¿na nazwaæ brak awansu do klasy
A. Obecnie dru¿yna zajmuje I miejsce, gromi przeciwników,
strzelaj¹c olbrzymi¹ iloæ bramek. Do jej najlepszych strzelców nale¿¹: Jacek Dziadoñ, Ryszard Gawron, Hubert Leniak, Jan Szewczyk i Krzysztof Wiewiórka.
Bundes Liga, bo tak j¹ wszyscy zw¹, spe³nia wa¿n¹
funkcjê szkoleniow¹. Pozwala juniorom stawiaæ pierwsze
kroki w doros³ej pi³ce, a seniorom przeczekaæ czas do awansu do I dru¿yny lub dochodzenia do formy po kontuzjach i
przerwach w grze.
To krótki zarys historii dziejów tak wspania³ego nurtu
ludzkiej dzia³alnoci. Rozwiniêto nie tylko pi³kê no¿n¹, ale
te¿ inne dyscypliny sportowe, z których najlepiej przyjê³y
siê: pi³ka siatkowa, bryd¿, tenis sto³owy oraz ³y¿wiarstwo i
hokej na lodzie.

Polska Konfederacja Sportu

Album Polski Sport 2004
Na r ynek wydawniczy - do ksiêgarñ EMPiK i Matras na terenie
ca³ego kraju - trafi³ album Polski Sport 2004 wydany przez
Polsk¹ Konfederacjê Sportu
(416 stron, ponad 300 zdjêæ,
p³yta CD ze szczegó³owym
opracowaniem wyników). Album
zawiera barwne opisy najwa¿niejszych wydarzeñ spor towych
minionego roku, w któr ych
uczestniczyli reprezentanci
naszego kraju. Podsumowuje
osi¹gniêcia 65 dyscyplin. Patronem medialnym jest Eurospor t.
Polski sport w 2004roku to

Robert Nowak
n

przede wszystkim XXVIII Igrzyska
Olimpijskie w Atenach, ze z³otymi
medalami Otylii Jêdrzejczak,
Roberta Korzeniowskiego oraz
Roberta Sycza i Tomasza Kucharskiego. Ciesz¹c siê ze
skromnego, ale cennego sukcesu olimpijskiego, autorzy zwracaj¹ równie¿ uwagê na dyscypliny
sportu, które nie by³y reprezentowane w Atenach, ale te¿ maj¹
dorobek - w niektórych przypadkach bardzo du¿y.
Dziêki albumowi przypomnimy
sobie m.in. pierwszego polskiego
zwyciêzcê mistrzowskiej imprezy

w 2004 roku. Zosta³ nim Micha³
Burczyñski, mistrz Europy w
bojerach. Wspólnie z Adamem
Ma³yszem bêdziemy cieszyæ siê
ze zwyciêstwa w Letniej Grand
Prix w skokach narciarskich, a z
pi³karzami, walcz¹cymi o prawo
startu w fina³ach mistrzostw
wiata, jeszcze raz prze¿yjemy
udan¹ jesieñ.
Polscy sportowcy w 2004 roku
zdobyli 585 medali w igrzyskach
olimpijskich, mistrzostwach
wiata i Europy we wszystkich
kategoriach wiekowych - o 32
wiêcej ni¿ w roku 2003.

Jon Gangdal

Mika Kojonkoski - tajemnica sukcesu

Fot. Grzegorz Jurek

Fin Mika Kojonkoski to jeden z
najpopularniejszych trenerów
narciarskich na wiecie. To on
dokona³ cudu i w krótkim okresie
doprowadzi³ do tego, ¿e norwescy
skoczkowie w najwa¿niejszych
imprezach odgrywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê. Kojonkoski od piêtnastu lat trenuje skoczków narciar-

Militarne Ferie 2005
Techniki rozpoznania obiektów, podejcia pod obiekt z asekuracj¹,
zespo³owe forsowanie wejæ z u¿yciem rodków pozorowania pola
walki oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - to niektóre
elementy zajêæ przeprowadzonych przez funkcjonariuszy plutonu specjalnego Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z Nowego S¹cza.
Uczestnikami zajêæ byli ch³opcy i dziewczêta z organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku, w tym liczna grupa uczniów
klas wojskowych tymbarskiego Zespo³u Szkó³ im. KEN. M³odzie¿
w ³aciatych mundurach bra³a udzia³ równie¿ w zajêciach na
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cianie wspinaczkowej w Nowym S¹czu. W trudnych wojskowych
zajêciach doskonale radzi³y sobie dziewczêta, w tym Agnieszka
Burek, dowódca dru¿yny dziewcz¹t w tymbarskim Strzelcu.
Realizacja programu szkolenia obronnego m³odzie¿y by³a mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu Samorz¹du Gminy Tymbark i
pomocy p³k Zygmunta Staniszewskiego, komendanta Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Nowym S¹czu oraz dowódcy
Plutonu Specjalnego KaOSG.

skich. W tym czasie opiekowa³ siê
czterema reprezentacjami wszystkie odnios³y sukces.
Sympatyczny Fin zaskarbi³ sobie
uczucia kibiców narciarstwa w
Norwegii - ich pupile dziêki Kojonkoskiemu stali siê najlepszym
zespo³em na wiecie.
Ksi¹¿ka napisana przez Jona

Gangdala, znanego w Nor wegii
himalaistê, przedstawia kulisy tej
zmiany. Autor opisuje, jak sfrustrowani sportowcy odzyskali
pewnoæ siebie i zdolnoæ do
odnoszenia wielkich zwyciêstw.
Po lekturze ksi¹¿ki zyskuje siê
wiele informacji na temat historii
skoków narciarskich na wiecie.

Jan Wo³osik

Sportowe kalendarium pó³nocno-wschodniej Polski
Wszystko zaczê³o siê w dziale
sportowym redakcji bia³ostockiej
Gazety Wspó³czesnej, kiedy
Jan Wo³osik otrzyma³ propozycjê
przybli¿enia sylwetek znakomitych polskich sportowców z
okazji ich okr¹g³ych rocznic
urodzin. Na pier wszy ogieñ poszli
legendarny skoczek narciarski

Stanis³aw Marusarz i wietny
sprinter, wicemistrz olimpijski
Marian Foik.
Opracowuj¹c ich sylwetki, autor
natkn¹³ siê na wiele dotychczas
niepublikowanych faktów. Skrzêtnie je notowa³, dochodz¹c do
wniosku, ¿e rysuje siê pewien
uk³ad wydarzeñ: sport wiatowy,

krajowy i regionalny. Zw³aszcza ten
ostatni zainteresowa³ Jana Wo³osika, prezesa bia³ostockiego oddzia³u Klubu Dziennikarzy Sportowych.
Faktów stale przybywa³o i w ten
sposób powsta³a publikacja
Sportowe kalendarium pó³nocnowschodniej Polski obejmuj¹ca
ca³y wiek XX i pocz¹tek XXI.

Robert Nowak
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CZ£ONKOWIE ZWYCZAJNI
KRAJOWEJ FEDERACJI SPORTU dla WSZYSTKICH
Federacja Sportowa Energetyk"
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
prezes Zbigniew Bicki
sekretarz Kazimierz Remiszewski
(22) 629 40 76, 621 91 83

Polski Zwi¹zek Sportu
Niepe³nosprawnych Start"
ul. Filtrowa 75, 02-057 Warszawa
prezes Witold D³u¿niak
(22) 659 30 11

Stowarzyszenie Parafiada
im. w. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
prezes o. Józef Joniec Sch.P.
(22) 651 08 71, 651 08 73, 841 58 44

Fundacja Makabi Polska
ul. Wielicka 36 lok. 16, 02-657 Warszawa
prezes zarz¹du Rober t Czajkowski
tel./faks (22) 636 99 40, 0501 367 990
maccabi@pro.onet.pl, maccabipoland@onet.pl

Polskie Towarzystwo Ringo
ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa
prezes Kr ystyna Anio³-Strzy¿ewska
(22) 638 87 15

Stowarzyszenie Pomocy
M³odzie¿y M³odzie¿ Polska"
ul. Saska 78, 03-914 Warszawa
prezes Wies³aw Bobowik
(22) 617 77 75, e-mail: btmoskar@pl

Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa
prezes Marian Woronin
(22) 666 41 00, faks 665 21 45
Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe RP
ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
prezes Henryk Zaj¹c
sekr. generalny Stefan Kowalik
(22) 841 24 53, e-mail: skjk@o2.pl
Liga Obrony Kraju
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
prezes Grzegorz Jarz¹bek
dyrektor Jan Rozmus
zastêpca dyr. W³odzimierz Melion
(22) 849 34 51
e-mail: info@lok-zg.org.pl
Luterañska Organizacja Sportowa w RP
ul. w. Antoniego 39, skr. 9, 97-200
Tomaszów Mazowiecki
prezes ks. Roman Pawlas
(44) 724 57 39, e-mail: tomaszow@luteranie.pl
Polska Federacja Sportu M³odzie¿owego
ul. £azienkowska 6a, 00-449 Warszawa
prezes Bogus³aw Wontor
www.spor tmlodziezowy.pl
biuro@sportmlodziezowy.pl
Polski Otwarty Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Sportu Psich Zaprzêgów
ul. Kiliñskiego 1, 05-180 Pomiechówek
prezes Ma³gorzata Szmur³o
wiceprezes Anna Wodziñska
(22) 785 44 78
Polski Zwi¹zek Sportu Budo
ul. Korkowa 78, 04-519 Warszawa
prezes Jan Roman Braun
(22) 812 04 70
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
sekretarz generalny Andrzej Gordon
tel. (22) 826 22 51 (centrala), 826 57
35, 826 01 56, faks 826 25 05
www.pttk.pl, e-mail: poczta@pttk.pl
Polskie Towarzystwo Warcabowe
ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno
korespond.: al. Niepodleg³oci 225/10,
02-087 Warszawa
prezes Leszek £ysakowski
sekretarz Maria Moldenhawer-Frej
(22) 825 37 88
Polski Zwi¹zek Weteranów
Lekkiej Atletyki
ul. Grudzi¹dzka 46/48, 87-100 Toruñ
prezes Wac³aw Krankowski
tel./faks (56) 6233298
e-mail: biuro@psp.torun,
www.weteranila.phg.pl
Prawos³awna Organizacja Sportowa RP
ul. Korkowa 78, 04-519 Warszawa
prezes Jaros³aw £ukaszuk, (22) 812 04 70
Salezjañska Organizacja Sportowa RP
ul. Kawêczyñska 53, 03-775 Warszawa
prezes Zbigniew Dziubiñski
wiceprezes ks. Edward Pleñ
(22) 670 06 55, 818 65 51 w. 126
e-mail: salosrp@salosrp.pl
Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan
ul. Wona 12, 61-777 Poznañ
prezes Tadeusz Tomaszewski
(61) 852 93 05, 852 92 50
e-mail: smw-poznan@wp.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich
Dzieci i Osób w Podesz³ym Wieku
ul. Gwardii Ludowej 1/6, 06-400 Ciechanów
prezes Zbigniew Grabowski
0604 42 34 51, (23) 672 04 48

56.
Memoria³
Kornela

Makuszyñskiego
Zawody Kozio³ka Mato³ka

26-27 lutego 2005 r., Zakopane
Fot. Wojciech Kudlik

Szkolny Zwi¹zek Sportowy
ul. Mazowiecka 7, 00-52 Warszawa
prezes Ar tur Pi³ka
827 89 07, 848 91 17
e-mail: zgszs.warszawa@wp.pl
Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej
ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa
prezes Mieczys³aw Borowy
(22) 828 47 36, 826 13 29
Towarzystwo Kultury
Fizycznej Budowlani"
ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa
prezes Krzysztof Lewicki
(22) 846 49 42, 868 31 51
skarbnik Iwona G³ogowska
(22) 868 31 75
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
ul. Krakowskie Przedmiecie 6,
00-325 Warszawa
prezes Wies³aw Ko³ak
cz³onek zarz¹du Stanis³aw Paczkowski
(22) 827 76 51, 827 78 44,
847 39 42
Wojskowe Stowarzyszenie
Sport - Turystyka - Obronnoæ"
al. Niepodleg³oci 141, 02-570 Warszawa
prezes Rajmund Gduch
sekretarz Stanis³aw Janowicz
(22) 684 01 91
Zrzeszenie Ludowe
Zespo³y Sportowe
ul. Krzy¿anowskiego 46a,
01-220 Warszawa
przewodnicz¹cy R.G. Roman Jagieliñski
zastêpca przew. R.G. Wac³aw Hurko
dyrektor R.G. Helena Koziej
(22) 631 82 64, 631 77 07
e-mail: rgzlzs@poland.org
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