od redakcji

VIII Ogólnopolski

Festiwal Gier

i Zabaw Rekreacyjnych

1012 czerwca 2005 r., Sieraków Wlkp.

Relacja z festiwalu na str. 10

Fot. Katarzyna Bindek

Wakacje, wakacje...
i ju¿ po wakacjach

J

Jeszcze kilka dni pozosta³o do koñca wakacji, a ju¿ samorz¹dowcy i pracownicy resortu owiaty sporz¹dzaj¹ oceny tegorocznej
akcji letniej. Wszyscy narzekamy, ¿e za ma³o
dzieci mog³o wyjechaæ na kolonie, obozy czy
wczasy z rodzicami. S¹ te¿ sygna³y optymistyczne  dziêki pomocy pañstwa, funduszom samorz¹dowym, zaanga¿owaniu finansowemu fundacji, agencji pañstwowych czy
Caritasowi z wypoczynku wakacyjnego skorzysta³y tysi¹ce dzieci z biednych rodzin.
Prawie w ka¿dej gminie i dzielnicy zosta³y zorganizowane sta³e zajêcia sportowe, rekreacyjne, kulturalno-owiatowe. Ju¿ dawno nie
by³o dla dzieci pozostaj¹cych w swoim miejscu zamieszkania tak bogatej oferty na spêdzanie wolnego czasu. Odbywa³y siê setki
imprez o charakterze lokalnym, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim czy miêdzynarodowym. W dzisiejszym numerze biuletynu
znajdziecie relacje z niektórych z nich, czasem bogato ilustrowane zdjêciami.
Za chwilê rozpocznie siê nowy rok szkolny a
potem nowy rok na wy¿szych uczelniach. Pedagodzy zaprogramuj¹ zajêcia na pó³rocze
lub na ca³y rok szkolny. Bardzo prosimy,
abycie zajêcia z wychowania fizycznego potraktowali bardzo powa¿nie. Mamy ju¿ w Pol-
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sce du¿o obiektów sportowych  basenów,
sal gimnastycznych, boisk sportowych. Wykorzystajcie te obiekty na zajêcia lekcyjne
oraz na dodatkowe oferty dotycz¹ce godzin
popo³udniowych.
Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e pocz¹tek wrzenia
br. przyniesie nam spe³nienie naszych postulatów i oczekiwañ, ¿e premier RP powo³a Ministerstwo Sportu. Oczekuj¹ tego dzia³acze
sportu wyczynowego i tysi¹ce wolontariuszy
zajmuj¹cych siê sportem dla wszystkich.
Przed nami wybory parlamentarne. Ju¿
25 wrzenia zadecydujemy, kto bêdzie nas
reprezentowa³ w Sejmie i Senacie  kto pracowa³ bêdzie w Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
Niech nas nie zabraknie w lokalach wyborczych. Dobry wybór to szansa dla nas i naszych dzieci.

Mieczys³aw Borowy

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

Rozmowa numeru

5 Stawiam na nowoczesnoæ
i jakoæ zarz¹dzania
Rozmowa z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Piotrem Nurowskim
Z ¿ycia Federacji

6 Sport dla wszystkich
strategi¹ jutra
XIX wiatowy Kongres Sportu
dla Wszystkich TAFISA
7 Kalendarz imprez KFSdW
w 2005 r.

16 Jubileusz Polskiego Zwi¹zku
Weteranów Lekkiej Atletyki
XV Mistrzostwa Polski Mastersów
18 XVI wiatowe Igrzyska
M³odzie¿y Salezjañskiej
20 Krokus 2005
XIV Ogólnopolski Bieg im.
Zbyszka Radziwonowicza w Kole
22 Pi³ka no¿na kobiet
Fragmenty ksi¹¿ki Zbigniewa
Szafkowskiego - historia pi³ki
no¿nej kobiet na wiecie
i w Polsce

7 Jed z nami do Aten
Europejskie Igrzyska Firmowe

24 Dobry wystêp Polaków
Mistrzostwa wiata psich
zaprzêgów Wilcze Echa 2005

8 Ca³a Polska na sportowo
XI Sportowy Turniej Miast i
Gmin 2005

24 Pokazy mistrzów
Polski Zwi¹zek Sportu Budo

10 Seminarium KFSdW
w Katowicach
10 Bawmy siê jak za dawnych lat
VIII Ogólnopolski Festiwal Gier
i Zabaw Rekreacyjnych
w Sierakowie
12 XI Miêdzynarodowy Festiwal
Sportu Dzieci i M³odzie¿y
Zamoæ 2005
12 Miêdzynarodowy Rok Sportu
i Wychowania Fizycznego
VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Sport dla Wszystkich edukacj¹ jutra
14 Wodne Igrzyska 2005

Wydawca
Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich
ul. Wspólna 61
00-687 Warszawa
Tel/fax (0-22) 825 85 88,
825 11 13
http://www.federacja.com.pl
e-mail: federacja@post.pl
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26 Sukcesy i nagrody dla sportowców niepe³nosprawnych
Sport dzieci i m³odzie¿y

29 Na chwa³ê sportu i honoru
naszych przedszkoli
VII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków
30 Ogólnopolskie Regaty UKS
w slalomie kajakowym
Realizacja programu Sport
wszystkich dzieci
32 XI Ogólnopolski Fina³
Czwartków Lekkoatletycznych
Najwiêksza impreza lekkoatletyczna w Polsce dla dzieci ze
szkó³ podstawowych

Przewodnicz¹cy
Rady Programowej
redaktor naczelny
Mieczys³aw Borowy
Zespó³ redakcyjny
Jerzy Jakobsche,
Przemys³aw Michalski,
El¿bieta Piotrowska,
Jerzy Potentas

Prosto z MENiS

36 Prezentacja dobrych praktyk
UKS Sp³yw Sromowce Wy¿ne
38 Niezbêdnik MENiS
Porady

40 Rekreacja jako socjalnokulturowy fenomen
wspó³czesnego wiata
Fragment wyst¹pienia na VIII
Miêdzynarodowym Sympozjum
"Sport dla Wszystkich - edukacj¹ jutra"

Stawiam na nowoczesnoæ
i jakoæ zarz¹dzania
Rozmowa z prezesem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, Piotrem Nurowskim

W³anie minê³o piêæ miesiêcy od
wybrania pana na fotel sternika
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Co wydarzy³o siê od 27 lutego?

48 II Nocne P³ywanie o Puchar
Wójta Gminy Kominek

 To bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim jestem... m¹drzejszy, bo ka¿dy dzieñ przynosi³ co
nowego dotycz¹cego funkcjonowania tej szacownej firmy. Przyznam, ¿e nie do koñca zdawa³em
sobie sprawê, jak wielki jest presti¿ PKOl, jak
wa¿ne jest jego usytuowanie w ca³ej strukturze
polskiego sportu. Wiêc proszê siê nie dziwiæ, ¿e
mamy a¿ siedmiu wiceprezesów spo³eczników,
bo pracy wystarczy dla ka¿dego. Postawi³em na
nowoczesnoæ i jakoæ zarz¹dzania, bo liczy siê
nie tak zwane urzêdowanie, ale jakoæ pracy i
szybkoæ podejmowania decyzji, kreatywnoæ,
wyprzedzanie zdarzeñ. Tego przez ostatnie lata
nauczy³ mnie biznes i dlatego trochê miesz¹ ci,
którzy nie byli za mn¹ 27 lutego, a teraz wyliczaj¹, ile godzin bywam w Centrum Olimpijskim.

49 Wiara i Pamiêæ  Rajd
Szlakiem Papieskim

Ale kto nie pi, aby spaæ móg³
kto i tak ju¿ od czasów Szekspira...

44 Rozwój turystyki sportowozdrowotnej na Ukrainie
46 Trzy dawne gry polskie
Piercieniówka polska,
Sztekiel, kulanie Kulotka
Z kraju i ze wiata

48 Harna 2005

50 Sportowa Majówka
Dziwnów 2005
52 Nie bêdzie podzia³u dziennikarzy
w dostêpie do informacji
Rozmowa z Gianni Merlo
52 Informacje
61 Witryna ksiêgarska
62 Niezbêdnik KFSdW

Sekretarz redakcji
El¿bieta Jaworska
Redaktor techniczny
Artur Sternik
Projekt graficzny
Sebastian Kokoszko
Druk, sk³ad i ³amanie
Attyla sc.
Nak³ad
4000 egzemplarzy

Z³o¿y³ pan wizytê w Lozannie...

 By³em w siedzibie Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na zaproszenie przewodnicz¹cego Jacquesa
Rogge. Mia³o byæ kurtuazyjnie, by³o bardzo konkretnie. Pan Rogge mnie zaskoczy³. Z jednej strony autentyczn¹ sympati¹ dla Polski i PKOl, z drugiej - doskona³¹ znajomoci¹ polskich realiów i cierniowej drogi,
jak¹ przechodzimy, staraj¹c siê zmieniæ strukturê zarz¹dzania sportem. Du¿o rozmawialimy tak¿e o walce z dopingiem, medycynie sportowej.

Postawi³em na
nowoczesnoæ
i jakoæ zarz¹dzania,
bo liczy siê nie tak
zwane urzêdowanie,
ale jakoæ pracy
i szybkoæ podejmowania decyzji,
kreatywnoæ,
wyprzedzanie
zdarzeñ

 Gdy nie ma mnie w Centrum, te¿ jestem spokojny. Na bie¿¹co sprawami Polskiego Komitetu Olimpijskiego rz¹dzi etatowy tandem: sekretarz generalny Adam Krzesiñski i dyrektor generalny-sportowy Kajetan Broniewski. By³y szermierz i by³y wiolarz, medalici
olimpijscy i ch³opaki w okolicach czterdziestki, jeszcze m³odzi, a ju¿
dowiadczeni. Pierwszy kierowa³ wczeniej sto³ecznym klubem AZS
AWF, drugi sekretarzowa³ Polskiemu Zwi¹zkowi Towarzystw Wiolarskich. Wiêc to nie ca³kiem prawda, ¿e w polskim sporcie jest przepaæ miêdzygeneracyjna. Trzeba tylko znaleæ odpowiednich ludzi.

Porozmawiajmy o pieni¹dzach...

 Nie ma ¿adnych tajemnic. Zasta³em pust¹ kasê, bo inaczej byæ chyba nie mog³o. Olimpijski rok 2004 by³ bowiem kosztowny w dwójnasób. Wygasaj¹ umowy ze sponsorami. PKOl ma jeszcze do zap³acenia
7 milionów kredytu wziêtego na budowê Centrum, jeszcze potrzeba
pó³tora miliona na wykoñczenie ca³ego kompleksu. Pieni¹dze s¹ wiêc
potrzebne. Pomo¿e Polska Fundacja Olimpijska pod kierownictwem
nowego szefa Andrzeja Szel¹ga. Poprzedni - Jerzy Dachowski obj¹³
nasz¹ Komisjê Marketingu, bêdzie nam doradza³. Bêdzie ci¹g³oæ i
ewolucja, a nie rewolucja, co przecie¿ zapowiada³em w lutym.
Wkrótce te¿ opublikujemy wyniki audytu fundacji. Rocznie na
dzia³alnoæ PKOl potrzeba oko³o 7 milionów z³otych, dwa miliony poch³ania utrzymanie budynku Centrum i te fundusze musimy zdobyæ
sami. Porównuj¹c to ze rednim bud¿etem jakiego polskiego zwi¹zku sportowego dotowanego przez pañstwo, to raczej skromna suma.

Rz¹d przyj¹³ ustawê o sporcie, planuje siê
powo³anie ministerstwa sportu, polskim
sportem zacznie rz¹dziæ w³aciwy minister.

 Mówi siê o inkorporacji Polskiej Konfederacji Sportu
przez pozarz¹dowy PKOl, czy fuzji obu tych firm. To
jest niemo¿liwe strukturalnie, prawnie i logicznie. Ale
mamy propozycjê, aby PKOl nie by³ li tylko wiecznym
recenzentem, obserwatorem i krzewicielem idei, biurem podró¿y, kreatorem mody... ¯eby mia³ bezporedni wp³yw na sport wyczynowy. Chcemy, aby po likwidacji Polskiej Konfederacji Sportu jej najwartociowsi
ludzie przeszli pod nasze skrzyd³a.
Jest pomys³ stworzenia nowego PKOl, czyli organizacji pozarz¹dowej, która zawar³aby umowê z rz¹dem
na kierowanie wyczynem, kierowanie szkoleniem kadr
narodowych, na zarz¹dzanie Centralnym Orodkiem Sportu, szko³ami mistrzostwa sportowego i medycyn¹ sportow¹. Rz¹d przeznaczy³by
na to pieni¹dze bud¿etowe i kontrolowa³ ich wykorzystanie. By³oby
mniej etatów, ale wiêksze pieni¹dze dla fachowców, bo ominêliby ustawê kominow¹. To nie jest zreszt¹ jaka absurdalna nowoæ, gdy¿ bardzo podobnie dzia³a³ PKOL w czasach prezesa W³odzimierza Reczka i
sekretarza generalnego Tomasza Lemparta. A to by³y czasy najlepsze
dla polskiego sportu.
I jeszcze jedno. Ta koncepcja zak³ada odpolitycznienie zarz¹dzania sportem wyczynowym, zabezpiecza przed personaln¹ i partyjn¹
karuzel¹, przed ministrami z partyjnego rozdania. Trochê siê wiêc
dziwiê, ¿e mój poprzednik, Stanis³aw Stefan Paszczyk, maj¹c tak silne poparcie choæby ze strony prezydenta RP, nie wykorzysta³ tej szansy. Rozmawia³em w Rzymie z prezesem W³oskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI), który od lat dzia³a tak, jak my bymy chcieli i jest to
dla mnie modelowe rozwi¹zanie.

Po co pan to wszystko robi?

 ¯eby nie ¿a³owaæ, ¿e nie wykorzysta³em szansy, nie pomog³em. No
i jest moja wielka mi³oæ do sportu, czasami nawet zalepienie. A jak
siê kocha to i cuda siê zdarzaj¹.

Rozmawia³: Jacek Korczak-Mleczko
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Sport dla wszystkich

strategi¹ jutra

XIX wiatowy Kongres Spor tu dla Wszystkich TAFISA
16-20 wrzenia 2005, Warszawa
Celem dzia³alnoci TAFISA (Trim and Fitness International Sport
for All Association)  miêdzynarodowej organizacji dzia³aj¹cej w
obszarze sportu powszechnego - jest propagowanie idei Sportu
dla Wszystkich oraz popularyzacja aktywnoci fizycznej obywateli.
W ramach tej misji TAFISA organizuje co dwa lata wiatowy
kongres, na którym spotykaj¹ siê przedstawiciele w³adz centralnych, organizacji pozarz¹dowych oraz wiata nauki. W tym roku
XIX kongres odbêdzie siê w Polsce, w Warszawie. Organizatorami
kongresu s¹: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Krajowa
Federacja Sportu dla Wszystkich oraz Polski Komitet Olimpijski.
Temat kongresu Sport dla Wszystkich  strategi¹ jutra
umo¿liwia prezentacjê i wymianê dowiadczeñ narodowych w
obszarze nowych polityk, programów oraz nowego podejcia
do mo¿liwoci wykorzystania przestrzeni dla celów aktywnoci fizycznej spo³eczeñstwa.
Organizacja kongresu w roku 2005, ustanowionym przez ONZ
Rokiem Wychowania Fizycznego i Sportu podnosi rangê
tego wydarzenia.
Program
Pi¹tek, 16 wrzenia
9:0010:30 Ceremonia otwarcia
Aleksander Kwaniewski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
Jerzy Ciszewski, podsekretarz stanu w MENiS; Mieczys³aw
Czerniawski, prezes KFSdW; Miros³aw Drzewiecki, przewodnicz¹cy Komisji Sejmowej Kultury Fizycznej i Sportu; przewodniczy: Ewa Suska, zastêpca dyrektora Departamentu Wspó³pracy
Miêdzynarodowej w MENiS
9:30 Film Sport dla Wszystkich w Polsce
9:40 Jürgen Palm, prezes TAFISA, przedstawiciel Konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za sport; Gudrun
Doll-Tepper, prezes ICSSPE; Walther Troeger, MKOl
10:00 Adolf Ogi, Organizacja Narodów Zjednoczonych
11:0013:00 Nowe Polityki Sportu dla Wszystkich
11:00 Globalna strategia wiatowej Organizacji Zdrowia dot.
diety i aktywnoci fizycznej
11:30 TAFISA i Globalna strategia wiatowej Organizacji Zdrowia
Prezentacje:
12:00 Narodowe Polityki dla organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych w obszarze aktywnoci fizycznej i sportu
12:15 Narodowa kampania na rzecz aktywnoci fizycznej i sportu
12:30 Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia poprzez sport

14:0018:00 Sesja popo³udniowa:
14:00 Globalne aspekty wolontariatu w Sporcie dla Wszystkich
14:30 Podejcie integracyjne
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14:45 Pekin 2008; Olimpiada a Sport dla Wszystkich
15:00 Kontrola zachorowañ a Sport dla Wszystkich
15:15 Zdrowie i aktywnoæ fizyczna w Azji
16:00 Zdrowie i aktywnoæ fizyczna w Polsce
16:15 Polityki dot. aktywnoci fizycznej w pañstwie islamskim
16:30 Zasady promocji Sportu dla Wszystkich
16:45 Nowe polityki dot. sportu i m³odzie¿y w Indiach
Sobota, 17 wrzenia
9:0013:00 Przestrzeñ i obiekty dla aktywnoci fizycznej
9:00 Przestrzeñ publiczna a ¿ycie w miecie
9:30 Obszary zielone dla aktywnoci fizycznej w metropolii
10:00 Centra sportu i kultury XXI w.
Prezentacje:
11:00 Nowe podejcie do obiektów sportowych
11:15 Tanie obiekty sportowe na wsi
11:30 Lokalne centra
11:45 Wsparcie Estoñskiego Komitetu Olimpijskiego
dla obiektów sportowych na wsi

14:00  17:00 Warsztaty z SportStadianet
Niedrogie obiekty sportowe dla aktywnego spo³eczeñstwa
Poniedzia³ek, 19 wrzenia
10:30-13:30 Nowe Programy Sportu dla Wszystkich
10:30 Prawdziwe gwiazdy sportu  kluby sportowe
w s³u¿bie lokalnej spo³ecznoci
Prezentacje:
11:30 Imprezy masowe we W³oszech
11:45 Lokalna spo³ecznoæ a programy Sportu dla Wszystkich
12:00 Przesz³oæ, stan aktualny oraz przysz³oæ
12:30 Rola Sportu dla Wszystkich w tur ystyce

14:0016:30 Sesja popo³udniowa
14:00 Zmiany trybu ¿ycia wymagaj¹ zmian w sporcie i
aktywnoci fizycznej

Prezentacje:
14:30 Rozszerzanie zasiêgu Challenge Day
14:45 Aktywne wakacje dla pracowników
15:00 Akademia objazdowa
15:15 Akademia Internetowa
16:30 Gry tradycyjne i wychowanie fizyczne
16:45 Sporty tradycyjne jako ród³o inspiracji dla Sportu dla
Wszystkich

Kalendarz imprez
Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich w 2005 r.

1
2

Cykl ogólnopolskich zawodów Uczniowskich
Klubów Sportowych Wodne Igrzyska 2005
29-31 sierpnia 2005 r., Kaniów

XIX wiatowy Kongres TAFISA Sport dla
wszystkich  strategi¹ jutra
Pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Aleksandra Kwaniewskiego
1521 wrzenia 2005 r., Warszawa
regulamin na s¹siedniej stronie

3

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 3x 100 osób.
1314 padziernika 2005 r. - Kielce
2021 padziernika 2005 r. - Sieraków
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.

Jed z nami do Aten
Europejskie Igrzyska Firmowe, Ateny 2005
Europe Corporate Games - ECG, Athens 2005
46 listopada 2005 r. odbêd¹ siê w Atenach Europejskie
Igrzyska Firmowe - ECG2005 - dla sportowców-amatorów.
Jest to impreza z wieloletni¹ tradycj¹, w której uczestnicz¹
tysi¹ce weekendowych sportowców-amatorów reprezentuj¹cych firmy, instytucje, organizacje z ca³ej Europy. Zawodnikami s¹ pracownicy, partnerzy handlowi, przyjaciele, rodzina lub znajomi. Nie ma limitu wieku, ka¿dy mo¿e reprezentowaæ barwy instytucji, która go wysy³a.
Zawody rozgrywane s¹ w nastêpuj¹cych dyscyplinach
sportowych: badminton, pi³ka no¿na, koszykówka, krêgle, koszykówka 4-osobowa, siatkówka pla¿owa 5-osobowa, golf, karting, squash, kolarstwo górskie, biegi
4x1600 m, 5 km, 10 km, pi³ka no¿na 7-osobowa, smocze
³odzie - dragon boats, tenis sto³owy, tenis ziemny, siatkówka. Zwyciêzcy otrzymaj¹ medale i nagrody, odbêdzie

siê parada sportowców, wielki wieczorny bankiet i mnóstwo innych atrakcji.
Idea amatorskich miêdzynarodowych zawodów sportowych, wspieranych przez firmy i instytucje stwarza szansê
aktywnym sportowcom do zmierzenia siê z kolegami amatorami z innych krajów. Poprzez ich wystêp na miêdzynarodowych zawodach mo¿na rozpropagowaæ ideê sportu
amatorskiego w Polsce i zachêcaæ du¿e, zamo¿ne firmy do
wspierania sportu amatorskiego.
Patronat honorowy nad polsk¹ reprezentacj¹ sprawuj¹:
Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
Wyjazd organizuje Holiday Travel, jedyne biuro w Polsce maj¹ce wy³¹cznoæ na organizacjê wyjazdów na Igrzyska ECG 2005 w Atenach.
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W Krasnymstawie jak w
ubieg³ym roku turniej
rozpocz¹³ siê na p³ywalni
punktualnie o pó³nocy...
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Inauguracja STMiG 2005 w Sosnowcu.
Od lewej: Antoni Jazienicki - przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej KFSdW, Mieczys³aw Borowy - I wiceprezes KFSdW,
Mieczys³aw Czerniawski - prezes KFSdW

z ¿ycia federacji

Ca³a

a z pierwszymi
promykami
s³oñca odby³
siê bieg
Ku s³oñcu

Polska

na
sportowo

sport
dla wszystkich

VI grupa
pow.
100 tys.

R azem
miast
i gmin

Liczba
star tuj¹cych osób

d o ln o œ l¹ skie

3

4

8

12

2

2

31

168 139

ku ja wsko -p o mo rskie

22

10

18

6

1

2

59

180 737

lu b e lskie

10

11

7

4

3

35

193 193

lu b u skie

1

5

2

1

1

10

85 853

³ó d zkie

1

2

2

5

3

1

14

379 924

ma ³o p o lskie

3

4

14

17

4

1

43

545 890

1

1

9 718

1

p o d la skie
p o mo rskie

W powiecie kêtrzyñskim (woj.
warmiñsko-mazurskie) najwa¿niejsz¹ czêci¹ turnieju by³y Mistrzostwa Polski uczniowskich
klubów sportowych w pool-bilardzie,
do których przyst¹pi³o 13 klubów 
zawody odby³y siê w Miejskiej Hali
Sportowej. Na stadionie miejskim
odby³ siê turniej pi³ki no¿nej m³odzików oraz zawody sprawnociowe
wewn¹trzszkolne (SP nr 3), a na
kortach tenisowych - turniej otwarty
z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Dziecka.
W gminie Czarny Bór (woj. dolnol¹skie) turniej sportowy rozpo-

1 czerwca 2005 r., ca³y kraj, centralna inauguracja w Sosnowcu

8

V grupa
40-100 tys.

o p o lskie

XI Sportowy Turniej Miast i Gmin
pod patronatem prezydenta RP
Aleksandra Kwaniewskiego
tu masowego dzia³aj¹cymi w województwie. Na szczeblu gminy miejskiej lub
wiejskiej organizatorem Turnieju by³
samorz¹d terytorialny.
Zgodnie z regulaminem w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2005 mo-

III grupa
IV grupa
7,5-15 tys. 15-40 tys.

p o d ka rp a c kie

Migawki z Polski

Patronat medialny

Turniej, którego celem g³ównym
jest upowszechnianie kultury fizycznej wród najszerszych krêgów spo³eczeñstwa, zorganizowany zosta³ przez
Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Na szczeblu krajowym Sportowym
Turniejem Miast i Gmin kierowa³a Centralna Komisja Turniejowa powo³ana
przez Zarz¹d KFSdW. Koordynacjê i
nadzór w województwach sprawowa³y
Wojewódzkie Komisje Turnieju powo³ane przez Dyrektorów Departamentów
Sportu Urzêdów Marsza³kowskich w
porozumieniu z Zarz¹dami Wojewódzkimi TKKF i innymi organizacjami spor-

II grupa
5-7,5 tys.

ma zo wie c kie
Fot. Jerzy Potentas

P

Po raz jedenasty 1 czerwca 2005 r. na
terenie ca³ego kraju przeprowadzony
zosta³ Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Najwiêksza impreza sportu masowego
w Polsce rozgrywana jest w ramach
ogólnowiatowego dnia sportu International Challenge Day 2005 organizowanego przez TAFISA.

Województwo

I grupa
do 5 tys.

gli startowaæ wszyscy mieszkañcy zameldowani na pobyt sta³y i czasowy osoby doros³e, a tak¿e przedszkolaki,
uczniowie szkó³, studenci i pracownicy zatrudnieni na terenie ka¿dej gminy
miejskiej lub wiejskiej. Warunkiem za-

cz¹³ siê o godzinie 8.30 w trzech
miejscowociach: Grzêdy, Witków
i Czarny Bór. Rozegrano turnieje:
Ping-Ponga, Mini Pi³ki No¿nej,
Zatañcz ze Mn¹, Sprawny jak
Stra¿ak, Skakanki (grupowy i
indywidualny), Bajkowy Turniej
Spor towy, I Ty Mo¿esz Zostaæ
Stra¿akiem - Æwiczenia Sprawnociowe, Turniej Mini Koszykówki,
Turniej Mini Siatkówki, Turniej
Hula-Hop, Turniej Tenisa Ziemnego, Rajdy Piesze, Biegi Prze³ajowe, Turniej Gry w Dwa Ognie,
Dorównaj Nam i Æwicz Razem z
Nami a Zostaniesz Zapanikiem,

liczenia startu w Turnieju by³o wziêcie
udzia³u w jakiejkolwiek formie rekreacji - grze, sporcie, turystyce lub w innej formie aktywnoci ruchowej  nieprzerwanie przez minimum 30 minut.
W jedenastej edycji Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2005 uczestniczy³o 551 miast i gmin ze wszystkich
województw. £¹cznie w imprezach rekreacyjno-sportowych wystartowa³o
4 094 240 osób.
Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej imprezy odby³o siê na Stadio-

Mamo, Tato, Babciu Baw siê z
Nami, turniej z okazji Dnia Dziecka, Dru¿ynowe Wycigi z Okrelonymi Zadaniami, Poszukiwacze
Zaginionych Skarbów  kto znajdzie najwiêcej ukr ytych przedmiotów, Turniej - Rzut Beretem So³tysa.
W gminie Cekcyn (woj. kujawskopomorskie) uczestnicy brali udzia³
w imprezach sportowych zorganizowanych przez szko³y, wietlice
wiejskie z terenu: Dwa ognie,
turniej pi³ki siatkowej, rajdy szlakami rowerowymi, mecze pi³karskie,
turnieje sprawnociowe.

nie Lekkoatletycznym im. Stefana
P³atka w Sosnowcu. Impreza mia³a
bogaty i urozmaicony program. W jej
organizacjê w³¹czy³y siê w³adze Sosnowca: prezydent Kazimierz Górski,
wiceprezydent Zbigniew Jaskiernia,
naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i
Rekreacji (WKS) Andrzej Równicki.
Centralna Komisja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2005 wyra¿a serdeczne podziêkowanie w³adzom i wszystkim
mieszkañcom miast i gmin uczestnicz¹cym w XI edycji Turnieju. Szczególnie

1

3

4

1

10

55 934

4

6

7

2

19

111 960

3

2

2

7

84 933

1

4

13 356

1

2

œ l¹ skie

3

6

6

5

4

8

32

541 964

œ wiê to kr zyskie

5

12

27

9

2

1

56

446 015

1

5

1

7

49 174

wie lko p o lskie

wa rmiñ sko -ma zu rskie
12

28

35

31

7

2

115

469 036

za c h o d n io p o mo rskie

32

27

28

16

3

2

108

758 414

21

R azem

94

118

161

121

36

Nieklasyfikowane

2

5

6

1

2

Liczba star tuj¹cych

181 778

330 315

811 179

1 435 352

626 028

s³owa uznania kierowane s¹ pod adresem bezporednich organizatorów imprez - dzia³aczy spo³ecznych TKKF, LZS
i innych stowarzyszeñ kultury fizycznej,
pracowników samorz¹dowych, dyrektorów szkó³, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych. Bez ich zaanga¿owania i pracy osi¹gniêcie tego imponuj¹cego wyniku nie by³oby mo¿liwe.
Kolejnoæ uczestnicz¹cych miast i
gmin w ka¿dej grupie ustalona
zosta³a w oparciu o nastêpuj¹ce
kryteria :
Porównanie (w procentach) liczby osób startuj¹cych w turnieju
z ogóln¹ liczb¹ mieszkañców.
Udzia³ procentowy rodków bud¿etowych przeznaczonych na
kulturê fizyczn¹ w ca³ym bud¿ecie
miasta lub gminy na rok 2005.

1
2

709 588

551

4 094 240

R azem

16

R azem

4 094 240

3

Porównanie (w procentach) liczby
cz³onków klubów i stowarzyszeñ
sportowych oraz liczby mieszkañców
danego miasta lub gminy.

Zdobywcy dziesiêciu czo³owych
miejsc w ka¿dej grupie otrzymuj¹
nagrody:
n sprzêt sportowy wartoci 8 tys. z³ za I, II i III miejsce
n dofinansowanie w kwocie 13 tys. z³ na
obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i m³odzie¿y w okresie wakacji (dofinansowanie obejmuje 14-dniowy pobyt dla
minimum 30 uczestników + 3 osoby
kadry) - za miejsca od I do X.
n pami¹tkowe plakiety - za miejsca od
I do X.

Udzia³
poszczególnych
województw
w podziale
na grupy

Jerzy Potentas, EJ
n
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¿ycia federacji
sport dla wszystkich

z ¿ycia federacji

Sport
powszechny,
sport globalny
Pierwsze z serii miêdzywojewódzkich seminariów dla dzia³aczy UKSów i innych stowarzyszeñ kultury fizycznej oraz przedstawicieli
samorz¹dów lokalnych wszystkich szczebli odby³o siê 19-20 maja 2005 r. w Katowicach.
Organizacj¹ seminariów zajmuje siê Krajowa
Federacja Sportu dla Wszystkich z ramienia
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

By³a to kontynuacja bezporednich spotkañ kierownictwa MENiS z dzia³aczami samorz¹dowymi na temat upowszechniania kultury
fizycznej w spo³eczeñstwie. Tematykê spotkañ
poszerzono o Sport dla wszystkich w UE,
przepisy unijne dotycz¹ce kultury fizycznej oraz
sposoby finansowania. W seminarium uczestniczy³o oko³o 100 osób.
Wyg³oszono prelekcje: Strategia rozwoju
sportu w Polsce do roku 2012, Samorz¹d
terytorialny kreatorem upowszechniania

Spor t dzieci
i m³odzie¿y wa¿nym instrumentem aktywizacji
spo³ecznej i zawodowej spo³ecznoci lokalnych
w procesie integracji z Uni¹
Europejsk¹
19-20 maja
Katowice

sportu i rekreacji, Sport dla wszystkich to
równie¿ dla niepe³nosprawnych, Ustawa 
Prawo o zamówieniach publicznych w inwestycjach sportowych, Podstawy prawne i finansowe dzia³alnoci UKS-ów, Bezpieczeñstwo zdrowia i ¿ycia dzieci i m³odzie¿y - uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, Organizacje kultury fizycznej
wa¿nym ogniwem realizacji programów samorz¹dów terytorialnych w zakresie rozwoju
sportu dzieci i m³odzie¿y oraz omówiono realizacjê programu Animator sportu dzieci i
m³odzie¿y.
Tematyka spotkania wywo³a³a ogromne zainteresowanie. Uczestnicy zadawali wnikliwe
pytania, dyskusja kontynuowana by³a podczas
przerw w kuluarach.

JP
n

Fot. Jerzy Potentas

z

Bawmy siê jak za

VIII Ogólnopolski Festiwal
Gier i Zabaw Rekreacyjnych
1012 czerwca 2005 r.,
Sieraków Wlkp.

Przypomniano stare gry i zabawy na wie¿ym powietrzu oraz zaprezentowano nowe formy rekreacji
ruchowej, które mo¿na wykorzystaæ podczas obozów,
kolonii, festynów czy nawet wyjazdów za miasto.
Najciekawsze propozycje programowe zaprezentowane na festiwalu wyró¿niono dyplomami, które wrêczyli gocie oficjalni  przedstawiciele MENiS, PKOl
i w³adz województwa wielkopolskiego.
W ramach festiwalu odby³y siê gry i zabawy rekreacyjny oraz turnieje: siatkówki, pi³ki no¿nej, koszykówki, tenisa, kajak-polo, a ponadto Bieg Poje-
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sport
dla wszystkich

Fot. AWF Poznañ

W festiwalu tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich, ogólnopolskich stowarzyszeñ kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych - ³¹cznie ponad
2 tys. osób. Prezentacje odbywa³y siê na boiskach, w hali
sportowej oraz na akwenie jeziora Jaroszewskiego.

dawnych lat

Organizatorzy
i gocie honorowi
centralnej inauguracji XI Sportowego Turnieju Miast
i Gmin w Sosnowcu

zierza MiêdzychodzkoSierakowskiego oraz pokazy
p³etwonurkowania przygotowane przez Warszawski
Klub P³etwonurków. Tradycyjnie przeprowadzono
seminarium Sport dla wszystkich  edukacj¹ jutra.
Do udzia³u w festiwalu zaproszono dru¿ynê studentów pod kierunkiem Wojciecha Lipoñskiego, kierownika Pracowni Olimpizmu i Etnologii Sportu, AWF Poznañ. Ekipa rozegra³a pokazowy mecz piercieniówki to dawna gra polska przypominaj¹ca siatkówkê, ale
pi³kê przerzuca siê nie ponad siatk¹, lecz przez trzy du¿e
okr¹g³e otwory w siatce, o rednicy 70 i 50 cm. Grê tê
razem z 5 innymi staropolskimi sportami, odtworzonymi z opisów etnograficznych, studenci AWF prezentowali przed Podkomisj¹ Sportu i M³odzie¿y Zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy, gdzie wzbudzi³a
sensacjê, jest bowiem wyj¹tkowo atrakcyjna.
Zasady piercieniówki oraz dwóch innych gier
opisane s¹ w dziale Porady. Zdjêcia z festiwalu w Sierakowie prezentujemy tez na ok³adkach I i II.
www.tkkf.com.pl

EJ
n
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Festiwal Sportu
Dzieci i M³odzie¿y

Fot. Piotr Bojanowski

XI Miêdzynarodowy

Fot. Piotr Bojanowski

35 czerwca 2005 r., Zamoæ

Uroczystego otwarcia festiwalu
dokona³ prezes TKKF Mieczys³aw
Borowy (z prawej) i prezydent
Zamocia Marcin Zamoyski

Zamoæ 2005

Obaj panowie serdecznie pozdrowili i z³o¿yli najlepsze
¿yczenia uczestnikom sportowych rywalizacji i gociom festiwalu. Po czêci oficjalnej dzieci i m³odzie¿ cieszy³a siê
pokazami sztuki cyrkowej a póniej d³ugo bawi³a siê przy
dyskotekowej muzyce.
Wiêkszoæ czasu w Zamociu m³odzi sportowcy spêdzili jednak nie na cyrkowej arenie, lecz w obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Tam rywalizowali w nastêpuj¹cych konkurencjach: kajak polo, koszykówka, pi³ka

Miêdzynarodowy Rok Sportu i
VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Spor t dla Wszystkich - edukacj¹ jutra
4-5 czerwca 2005 r., Zamoæ, Rynek Wielki, ratusz miejski, sala Consulatus
Organizator: KFSdW na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Wspó³praca: Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, Urz¹d Miejski w Zamociu, Towarzystwo Przyjani PolskaUkraina, Towarzystwo Przyjani Polska
S³owacja
W organizowanym tradycyjnie w ramach zamojskiego Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y miêdzynarodowym sympozjum wziêli udzia³ naukowcy i praktycy, animatorzy kultury fizycznej z Polski, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, S³owacji
i Holandii. Uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele resortów i urzêdów centralnych z kraju i zagranicy, naukowcy akademii wychowania fizycznego i innych wy¿szych uczelni, kierownicy ekip wystêpuj¹cych w XI Miêdzynarodowym Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y - Za-
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moæ 2005, dzia³acze klubów sportowych i stowarzyszeñ
kultury fizycznej - ok. 100 osób. G³ówny cel: wymiana
dowiadczeñ w pracy nad wzrostem aktywnoci ruchowej
spo³eczeñstwa, w tym osób niepe³nosprawnych oraz zwiêkszenie roli sportu i rekreacji w procesie integrowania
pañstw UE.
W sympozjum uczestniczyli tak¿e przedstawiciele samorz¹dów lokalnych - praktyczni organizatorzy ¿ycia spo³ecznego, w tym równie¿ sportowego, na swoim terenie. Kluczow¹ rolê w upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i
turystyki odgrywaj¹ w³anie samorz¹dy. Od ich finansowego wsparcia dla stowarzyszeñ kultury fizycznej, zaanga¿owania siê w budowê obiektów sportowych, organizacjê imprez itp. zale¿y powodzenie celu numer jeden Narodowego
Programu Zdrowia, czyli zwiêkszenie aktywnoci ruchowej
spo³eczeñstwa.

pi³eczk¹ palantow¹, przejcie przez tunel, slalom, rzutki
do tarczy).
M³odzie¿ z zapa³em przystêpowa³a do rozgrywek. Prze¿ywa³a pora¿ki, cieszy³a siê sukcesami cz³onków swoich
dru¿yn. W punktacji generalnej pierwsze miejsce wywalczy³a reprezentacja bia³oruskiego Brzecia, drugie miejsce
zajêli sportowcy z Zamocia a trzecie zawodnicy z Dniepropietrowska (Ukraina).

no¿na, pi³ka rêczna, pi³ka siatkowa, badminton, tenis ziemny, judo, lekkoatletyka - rzut oszczepem, pchniêcie kul¹,
skok w dal, skok wzwy¿, 100 m, 300 m, 600 m dziewcz¹t,
ch³opcy dodatkowo 1000 m, sztafeta (100 m - zawodniczka, 200 m - zawodnik, 400 m - zawodniczka, 800 m - zawodnik). Przeprowadzono równie¿ zawody ³ucznicze.
Dla osób niepe³nosprawnych przewidziano: zawody
p³ywackie (25 m i 50 m oraz gry i zabawy w wodzie), lekkoatletyczne (biegi 60 i 200 m, skok w dal z miejsca, rzut

n

Wychowania Fizycznego

Fot. Jerzy Potentas

M³odzi sportowcy rywalizowali w biegach prze³ajowych, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie oraz grach zespo³owych:
pi³ce no¿nej, koszykówce, siatkówce, pi³ce rêcznej, kajak-polo.
Niespodziank¹ by³a uroczystoæ otwarcia imprezy. Festiwalowi gocie zostali zaproszeni, wieczorem 4 czerwca, do
wielkiego, cyrkowego namiotu ustawionego na zamojskich
Plantach. Tam, pod szczyt namiotu, wci¹gniêta zosta³a d³uga, bia³o-czerwona flaga. Na arenê weszli reprezentanci
pañstw uczestnicz¹cych w zawodach ze swoimi flagami narodowymi. Muzyczne t³o tworzy³ zamojski hejnalista.
Uroczystego otwarcia festiwalu dokona³ prezes TKKF
a zarazem pierwszy wiceprezes Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich Mieczys³aw Borowy wraz z gospodarzem
miasta, prezydentem Zamocia Marcinem Zamoyskim.

Fot. Piotr Bojanowski

Ponad 2,5 tys. m³odych sportowców, reprezentantów miast
z Bia³orusi, Holandii, Niemiec, S³owacji, Rosji, Ukrainy i
Polski uczestniczy³o w XI Miêdzynarodowym Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y w Zamociu.

Goci i uczestników sympozjum uroczycie powita³ prezydent Zamocia, sympozjum otworzy³ prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Tematy prelekcji: Sport dla wszystkich  edukacj¹ jutra, XIX wiatowy Kongres TAFISA w Polsce, Miejsce sportu w polityce zdrowotnej pañstwa obywatelskiego po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, Wykorzystanie lokalnych warunków do uprawiania sportu dla
wszystkich, Kulturotwórcze funkcje turystyki w procesie
integracji europejskiej i globalizacji pozytywnej, Sport dla
wszystkich to równie¿ dla niepe³nosprawnych, Fitness formu³a jako kierunek rozwoju Sportu dla Wszystkich, Kultura fizyczna wa¿nym instrumentem resocjalizacji.
Fragmenty wyst¹pieñ naukowców z Ukrainy: Kirsanova V.V. z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i
Sztuki na temat Rekreacja jako socjalno-kulturowy fenomen wspó³czesnego wiata oraz Kariagina J. z KNUKiM
Rozwój turystyki sportowo-zdrowotnej na Ukrainie przedstawiamy w dziale Porady.

n
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Choszczno, 6-8 maja 2005 r.

Choszczno, 6-8 maja 2005 r.
n Ogólnopolski Festiwal Kajak-Polo
 Turniej o Puchar Polski
n Minitriathlon dla dzieci
i m³odzie¿y szkolnej
n Pokazy ratownictwa wodnego
i p³etwonurkowania

Fot. Jerzy Potentas

3. UKS Wda Czarna Woda
4. UKS Kormoran Bydgoszcz
5. KS Wiskord Szczecin
6. UKS Kwisa Lena
Juniorki M³odsze (roczniki 89-90 i m³odsze)
1. UKS MOSW Choszczno
2. UKS SET I Kaniów
3. UKS Kwisa Lena
4. UKS SET II Kaniów (poza konkurencj¹)

Wodne

*) szczegó³owe wyniki turnieju kajak-polo (poszczególnych spotkañ) mo¿na znaleæ na
stronie internetowej UKS MOSW Choszczno: www.kajak.choszczno.biz/

Igrzyska

Uzupe³nieniem sportowej rywalizacji by³y pokazy ratownictwa wodnego oraz p³etwonurkowania. Ka¿dy uczestnik
igrzysk móg³ osobicie  pod fachow¹ opiek¹ instruktorów
 spróbowaæ swoich si³ w podwodnej penetracji jeziora Klukom, korzystaj¹c z profesjonalnego sprzêtu. Istotny wp³yw
na powodzenie imprezy, pomimo wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cej aury (zimno i deszcz), mia³o zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych oraz kierownictwa i pracowników MOSW
Choszczno, z dyrektorem Remigiuszem Szczêsnym na
czele. Podczas uroczystego zakoñczenia imprezy zwyciêzcy
otrzymali medale, puchary, dyplomy, okolicznociowe nagrody oraz zaproszenie na kolejne igrzyska wodne organizowane przez Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich
Najbli¿sze igrzyska odbêd¹ siê Kaniowie, 29-31 sierpnia.

2005

Na akwenie wodnym (jezioro Klukom) obok przystani Miêdzyszkolnego Orodka Sportów Wodnych w Choszcznie odby³y siê Wodne Igrzyska 2005, pierwsza z kilku imprez promuj¹cych sporty wodne, które w tym roku organizuje Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich. rodki finansowe na
organizacjê igrzysk przekaza³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach realizacji zadañ programu Sport
Wszystkich Dzieci.

Nieprzypadkowo wybrano Choszczno. Od kilku lat przy
MOSW bardzo prê¿nie dzia³a sekcja kajak-polo, osi¹gaj¹c
znacz¹ce sukcesy. W ubieg³ym roku zawodnicy tego klubu
wywalczyli m.in. br¹zowy medal podczas Mistrzostw Polski
Seniorów rozgrywanych w Kaniowie oraz 3 medale w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów M³odszych, które
odbywa³y siê w³anie w Choszcznie (obszerna relacja z tej
imprezy prezentowana by³a w nr. 3/2004 biuletynu Sport
dla Wszystkich).
Impreza zosta³a zorganizowana przy aktywnej wspó³pracy z Urzêdem Miasta Choszczna, Starostwem Powiatowym w Choszcznie oraz Miêdzyszkolnym Orodkiem Sportów Wodnych. G³ównym akcentem Igrzysk by³ turniej kajak-polo rozgrywany w kategoriach Seniorów (³¹cznie z
grup¹ Juniorów  roczniki 88 i starsi) oraz Juniorek i Juniorów M³odszych (roczniki 89-90 i m³odsi), zaliczany do
klasyfikacji tegorocznego Pucharu Polski w Kajak-Polo, co
spowodowa³o, ¿e do rywalizacji stanê³y wszystkie najlepsze polskie kluby.
Po raz pierwszy rozegrano unikatowy triathlon, konkurencjê sk³adaj¹c¹ siê z: p³ywania (200 m na basenie
parku wodnego), biegu prze³ajowego (3 km) oraz crossu
kajakowego (200 m) na dwuosobowych kajakach turystycznych. Formu³a zawodów przewidywa³a start zespo³ów 2osobowych. Jeden z zawodników startowa³ w p³ywaniu,
drugi w biegu i obaj w crossie kajakowym. Walka by³a zaciêta, a najwiêcej problemów stwarza³o zawodnikom pokonanie 200-metrowego odcinka wodnego toru. Problemy
dotyczy³y oczywicie sterowania kajakiem i wykonania tzw.
nawrotu.
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Wojciech Kudlik
n
Fina³y turnieju kajak-polo*)
Seniorzy
UKS SET Kaniów  UKS Kwisa I Lena 7:4
Juniorki M³odsze
UKS MOSW Choszczno  UKS SET I Kaniów 4:2
Juniorzy M³odsi
UKS MOSW Choszczno  UKS SET I Kaniów 3:4

Bardzo wyrównane pojedynki stoczy³y zespo³y walcz¹ce o 3
miejsca. W grupie Juniorów M³odszych UKS Wda zwyciê¿y³ UKS Kormoran Bydgoszcz 3:2. W grupie Seniorów bratobójcz¹ walkê stoczy³y zespo³y UKS MOSW Choszczno.
Ostatecznie zwyciê¿y³ team Choszczno I, 3:2, dostarczaj¹c
widzom sporych emocji.
Kajak-polo - klasyfikacja koñcowa
Seniorzy (roczniki 88 i starsi)
1. UKS SET  Kaniów
2. UKS Kwisa I Lena
3. UKS MOSW I Choszczno
4. UKS MOSW II Choszczno
5. UKS SET II Kaniów
6. UKS MOSW III Choszczno
7. KS Astoria Bydgoszcz
8. TKKF Szczêliwice Warszawa
9. UKS Kwisa II Lena
Juniorzy M³odsi (roczniki 89-90 i m³odsi)
1. UKS SET Kaniów
2. UKS MOSW Choszczno

Lp.
1.

2.

3.

Lp.
1.

2.

3.

Lp.
1.

2.

Dru¿yna
Imiê i nazwisko

Konkurencje

P³ywanie
200 m

Bar tosz Wo niak

Bieg 3 km

Ar tur Kulwikowski

P³ywanie 200 m

Adrian Gjeræ

Bieg 3 km

Adam Nowak

P³ywanie 200 m

Marcin Bur y

Bieg 3 km

Sebastian Karolak

P³ywanie 200 m

5.52,38 min

Dru¿yna
Imiê i nazwisko

Konkurencje

P³ywanie
200 m

Wiktoria Lechowska

Bieg 3 km

Gra¿yna Myliñska

P³ywanie 200 m

Marcela Mrowicka

Bieg 3 km

Ola Gerach

P³ywanie 200 m

Ma³gor zata £udczak

Bieg 3 km

Maja Ciesielska

P³ywanie 200 m

2.55,63 min

Dru¿yna
Imiê i nazwisko

Konkurencje

P³ywanie
200 m

Pr zemys³aw £apiñski

Bieg 3 km

Filip Preis

P³ywanie 200 m

Micha³ Szczepaniuk

Bieg 3 km

Adam Bur y

P³ywanie 200 m

Bieg prze³ajowy 3 km
15,10 min

3.21,88 min
16,05 min
3.58,86 min
16,10 min

Bieg prze³ajowy 3 km
19,09 min

2.23,19 min
19,13 min
2.37,34 min
19,13 min

Bieg prze³ajowy 3 km
18,27 min

3.47,62 min
16,21 min
4.14,34 min

P³ywanie
w kajaku

Suma punktów

3,21 min

30 (10,10,10)

4,28 min

23 (7,8,8)

4,29 min

22 (8,7,7)

P³ywanie
w kajaku

Suma punktów

4,44 min

30 (10,10,10)

5,20 min

24(8,8,8)

6,26 min

22(7,8,7)

P³ywanie
w kajaku

Suma punktów

3,56 min

28 (10,8,10)

4,51 min

26(8,10,8)

Triathlon

gimnazjum/liceum
(ch³opcy)

Triathlon

gimnazjum/liceum
(dziewczêta)

Triathlon

szko³a podstawowa
(ch³opcy)
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Jubileusz

Polskiego Zwi¹zku
Weteranów
Lekkiej Atletyki
Mistrzostwa Polski
Mastersów, 9-10 lipca

Piêtnacie lat temu, w lutym 1990 r., za³o¿ono w Toruniu Polski
Zwi¹zek Weteranów Lekkiej Atletyki. Starsi wiekiem polscy lekkoatleci startowali ju¿ wczeniej w mistrzostwach wiata (VIII 1989 r.
Eugene, USA) i Europy (V 1986 r. Malmo), lecz dopiero od chwili
za³o¿enia zwi¹zku polska ekipa sta³a siê liczniejsza i silniejsza.
W rozegranych dot¹d tego typu mistrzostwach nasi lekkoatleci 
Mastersi - wywalczyli 344 medale(w tym 101 z³otych i 113 srebrnych),
w tym na ostatnich XIV ME w Arhus/Randers (Dania 2004) 43 medale, a na V HME w marcu 2005 r w Eskilstunie (Szwecja) - 21 medali.
Te ostatnie mistrzostwa w Dani i Szwecji by³y dla nas rekordowe.
Pierwszym prezesem zwi¹zku, pe³ni¹cym swoj¹ funkcjê przez 2
kadencje, by³ Gabriel Mañkowski, kolejnym Julian Pe³ka, a obecnie prezesem jest Wac³aw Krankowski.
Mimo wielu problemów finansowych, skromnej bazy sportowej
w kraju, nasi zawodnicy przebojem wdzieraj¹ siê na miejsca zarezerwowane dot¹d dla zawodników z krajów Europy Zachodniej. Nasz
nowy, m³ody, bo 51-letni sprinter Ryszard Nowakowski z Gliwic, ustanowi³ ju¿ 6 rekordów kraju, a 2 srebrne medale na 200 i
400 m, wywalczone podczas ostatnich V HME w Szwecji potwierdzaj¹ jego ogromne mo¿liwoci. Tak¿e nasz nowy, m³ody, bo zaledwie 35-letni Grzesiu Pawelski z Gorzowa Wlkp. podczas V HME
zdemolowa³ (dos³ownie) swoich konkurentów w pchniêciu kul¹.
Trochê starszy, 67-letni Antek Kargol z Wa³cza wygra³ w Szwecji
rzut ciê¿arkiem, poprawiaj¹c kilkakrotnie rekord Polski.
Obrazu sukcesu dope³niaj¹ Adam Domicz, mieszkaj¹cy w Niemczech, znakomity p³otkarz i skoczek wzwy¿, Marianna Biskup (Elbl¹g) w skoku w dal i trójskoku oraz Zbyszek Niczko (Ruda l¹ska) w
biegach na 800 i 1500 m. Do grona medalistów w nale¿y dodaæ jeszcze
znakomitych chodziarzy: Jankê £uniewsk¹ (Reda) i Janka Bia³ousa
(Gdañsk), a tak¿e Zosiê Turosz (Le¿ajsk) w biegu na 3000 m.
Jubileuszowe XV Mistrzostwa Polski po raz pierwszy rozegrane
zosta³y na zmodernizowanym Stadionie Miejskim w Toruniu. Podczas
XV Mistrzostw Polski Weteranów odby³o siê uroczyste otwarcie stadionu. Patronat nad zawodami przyjêli m.in. prezes PKOL Piotr Nurowski, wiceminister MENiS Jerzy Ciszewski, prezes PZLA, cz³onek
MKOL Irena Szewiñska oraz wielokrotny medalista, mistrz olimpijski, znakomity chodziarz i szef sportu w TVP - Robert Korzeniewski.
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Grzesiu
Pawelski z³oty kulomiot, V HME,
Szwecja 2005
Fot. Janusz Nath

Trzech prezesów PZWLA:
Julian Pe³ka,
Gabriel
Mañkowski
i Wac³aw
Krankowski,
obok Olek
Saków
Fot. Janusz Nath

Zbyszek
Niczko - z³oty
redniodystansowiec,
Adam Domicz
- z³oty skoczek wzwy¿,
VHME
Fot. Janusz Nath

Pocz¹wszy od 1990 r. nasze Mistrzostwa rozgrywane by³y m.in.
w Warszawie, Szczecinie, Sopocie, Poznaniu, Kielcach, Stargardzie
Szczeciñskim, Zduñskiej Woli, Bia³ymstoku, Zielonej Górze i Czêstochowie. Jestemy wdziêczni organizatorom wszystkich dotychczasowych zawodów, którzy przygotowywali je i przeprowadzali z
wielk¹ pasj¹ i oddaniem.
W 14 rozegranych dotychczas mistrzostwach Polski najwiêksz¹
liczbê startów zaliczy³y zawodniczki: Janka Dec (Cigacice)  10, Janka Fija³kowska (£ód) - 8 i Krysia Kamiñska (Wejherowo)  8.
Jest te¿ kilku zawodników, którzy uczestniczyli we wszystkich 14
dotychczas rozegranych mistrzostwach Polski, Oto oni: Janek Grzelak (£ód), Ryszard Jankowski (Warszawa), Jurek Krawczyk (Grotów), Ryszard Krzesiñski (Bia³obrzegi) oraz Julek Pe³ka (Toruñ). Po
13 startów w mistrzostwach Polski zaliczyli: Kazimierz Jankowski (Toruñ) i Stanis³aw Kowalski (Warka). Po 12 startów maj¹ na koncie: Jan
Dec (Cigacice), Micha³ Drohomirecki (Wa³brzych), Czes³aw Gawry

Wreszcie
tartan
w Toruniu
(od 1997 r.
trwa³ remont
stadionu)
Fot. Janusz Nath

Mietek
Rutyna mastersmultimedalista, olimpijczyk
Fot. Janusz Nath

Stasiu £añcucki  srebrny przeszkodowiec
Fot. Janusz Nath

(Duszniki Zdrój), Wac³aw Krankowski (Toruñ), Andrzej Pi¹czkowski
(Warszawa) oraz Jerzy Przyborowski (Radom).
Nasi najstarsi zawodnicy to: 85-letni, wielokrotny medalista ME,
Kazimierz Spycha³a z £odzi i wielokrotny medalista mistrzostw wiata
i Europy, 84-letni Jurek Krawczyk z Grotowa oraz 83-letni, z³oty medalista z Poczdamu, maratoñczyk Marian Parusiñski z Gdañska. Warto
dodaæ, ¿e do Jurka Krawczyka nale¿y rekord Europy w rzucie m³otem
(kat. M 80), ustanowiony wynikiem 34,58 m w Sopocie w 2001 r.
Poza wymienionymi do najstarszych i najlepszych zawodników
reprezentacji nale¿¹ tak¿e 75-letni Jurek Przyborowski z Radomia oraz 74-letni Mietek Rutyna z Chicago.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê naszemu znakomitemu
chodziarzowi Mietkowi Rutynie, który choæ od 1959 r. mieszka w
USA, zawsze broni³ barw naszego kraju. Olimpijczyk (Tokio 1964 i
Meksyk 1968) zakoñczy³ karierê sportow¹ w roku 1973. Po 16 latach, w roku 1989, za namow¹ z³otej Eli Krzesiñskiej, wystarto-

wa³ w VIII Mistrzostwach wiata Weteranów w Eugene (USA). Bardzo d³uga przerwa w treningach nie pozwoli³a wówczas Mietkowi
na odniesienie wiêkszych sukcesów, niemniej start w mistrzostwach
wyzwoli³ w nim sportow¹ z³oæ i udany powrót na szosê i bie¿niê.
Nasz znakomity Masters wywalczy³ dla naszej reprezentacji 15 medali, w tym 3 z³ote i 8 srebrnych, a o kolejne walczyæ bêdzie w
sierpniu br. podczas XVI Mistrzostw wiata w San Sebastian.
Przy okazji jubileuszu nie mo¿na pomin¹æ pozosta³ych, trochê
m³odszych, ale tak¿e znakomitych Mastersów. Do najlepszych nale¿¹: chodziarz Bogdan Bu³akowski (Warszawa), miotacze Olek Saków
(Stargard Szczeciñski/Stavanger), Mariusz Gurzêda (Ostro³êka), Florian Kulczyñski (Ko³obrzeg), Andrzej Pi¹czkowski (Warszawa) oraz
Kazimierz Jankowski (Toruñ). Do najlepszych zawodniczek nale¿¹:
znakomite chodziarki - Janka Fija³kowska (£ód) i Janka £uniewska
(Reda), skoczkini w dal i w trójskoku Marianna Biskup (Elbl¹g), biegaczka na d³ugich dystansach Krysia Pieczulis (Olsztyn) oraz olimpijka, skoczkini wzwy¿ - Donata Jancewicz (Dania). Najlepsz¹ zawodniczk¹ jest bez w¹tpienia, mieszkaj¹ca w USA olimpijka z Moskwy
(1980) Ania W³odarczyk. Ania by³a najlepsz¹ zawodniczk¹ XV Mistrzostw wiata (2003) w Puerto Rico, gdzie wywalczy³a w polskich
barwach 5 z³otych medali! Lista naszych medalistów jest bardzo bogata, zainteresowanych zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹
www.weteranila.phg.pl., a tak¿e do odwiedzenia stron Federacji Europejskiej www.evaa.nu oraz wiatowej www.world-masters-athletics.org i
interesuj¹cej strony amerykañskiej ww.masterstrack.com.
Jak widaæ, w naszych zawodach bior¹ udzia³ sportowcy z ca³ego kraju, a tak¿e wierni Polonusi z Europy i USA.
Piêtnastolecie zwi¹zku to tak¿e okazja do refleksji, podsumowania
pewnego okresu dzia³alnoci, bilansu pora¿ek i sukcesów. Pora¿ki to z
pewnoci¹ zbyt skromny udzia³ w naszych zawodach by³ych mistrzów i
olimpijczyków. Có¿, na przeszkodzie stoj¹ najczêciej zdrowie i brak chêci
do systematycznych treningów, a przede wszystkim wiadomoæ, ¿e dzi
mieliby du¿e problemy z pokonaniem wielu nieznanych, ale ambitnych,
bêd¹cych w tym samym wieku, konkurentów. W naszym zwi¹zku nie
ma tzw. kadrowiczów i ka¿dy zawodnik samodzielnie i na w³asny koszt
przygotowuje siê do wszystkich startów.
W naszych zawodach bierze udzia³ coraz wiêcej nowych zawodniczek i zawodników. W mistrzostwach startowa³y te¿ takie s³awy
jak: Jacek Wszo³a, W³adys³aw Kozakiewicz, Gra¿yna Rabsztyn,
Lucyna Ka³ek, Urszula Kielan, Donata Jancewicz, Ania W³odarczyk, Bogus³aw Maminski, Janusz Sid³o, W³adys³aw Nikiciuk, Zbigniew Radziwonowicz oraz tragicznie zmarli W³adek
Komar i Tadeusz lusarski.
Do sukcesów zaliczyæ mo¿emy powierzenie Poznaniowi, za naszym porednictwem, organizacji XV Mistrzostw Europy Weteranów Lekkiej Atletyki w roku 2006.
Przed nami XVI Mistrzostwa wiata w San Sebastian (22.083.09.2005 r.), II Halowe Mistrzostwa wiata w Linzu (marzec 2006
r.) oraz XV Mistrzostwa Europy w Poznaniu (lipiec 2006 r.).
Wiek nie stanowi ¿adnej przeszkody do podjêcia treningów i
startu w zawodach krajowych czy zagranicznych. Jeli starczy Ci
odwagi, stañ na starcie XV Mistrzostw Polski w Toruniu. Mo¿e
wkrótce i Ty do³¹czysz do grona najlepszych weteranów-mastersów na wiecie.

Janusz Nath, sekretarz PZWLA
n
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XVI wiatowe
Igrzyska

M³odzie¿y
Salezjañskiej
Wziê³o w nich udzia³ 1500 m³odych sportowców salezjañskich
(dziewcz¹t i ch³opców) z 16 krajów: Austrii, Belgii, Bia³orusi,
Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Litwy, £otwy, Niemiec, Polski,
Portugalii, Rosji, Rumunii, S³owacji, Wêgier i W³ochy.

Celem igrzysk by³o stworzenie m³odzie¿y salezjañskiej
mo¿liwoci rywalizacji sportowej i budowanie poprzez sport
nowego wiata, opartego na humanizmie i personalizmie, z
respektowaniem takich fundamentalnych wartoci, jak:
pokój, przyjañ, prawda, dobro, sprawiedliwoæ, wolnoæ,
mi³oæ, godnoæ osoby, solidarnoæ i fair play.
Patronatem honorowym objê³y igrzyska nastêpuj¹ce
osobistoci: JE kard. Józef Glemp, prymas Polski, Pascual V. Chavez SDB, genera³ Salezjanów, Miros³aw Sawicki,
minister Edukacji Narodowej i Sportu, prof. Lech Kaczyñski, prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy. Patronat
medialny sprawowa³y: Telewizja Polska oraz Program 1 Polskiego Radia.
Igrzyska konstytuowa³y dwa bloki programowe: sportowy i kulturalno-religijny. W ramach bloku sportowego
uczestnicy rywalizowali 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 by³y na obiektach WAT i AWF.
W ramach bloku kulturalnego i religijnego uczestnicy
wziêli udzia³ w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach: uroczystym otwarciu igrzysk (Sala Kongresowa), przemarszu Traktem Królewskim M³odzi z Janem Paw³em II, wystêpie galowym Zespo³u Pieni i Tañca Mazowsze, wieczorze narodowym, wizytach w ambasadach, uroczystej Mszy w. w
Katedrze pod przewodnictwem JE ks. kard. Józefa Glempa, zwiedzaniu Warszawy, wystêpie zespo³u Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Kutnie, wystêpie Zespo³u
Caro Dance, wystêpie Zespo³u Break Dance z Moskwy,
wystêpie Zespo³u Gospel, nawiedzeniu miejsc kultu religijnego w Warszawie, spotkaniach z cz³onkami prezydium
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkaniu z sekretarzem
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wyniki koñcowe
Tenis sto³owy, gra pojedyncza
Ch³opcy kat. A
I Tomas Kamenicki (CZE, Praga)
II Micha³ Szymañski (POL, Szczecin)
III Viktor Grantverger (CRO, Zagrzeb)
Dru¿yna tenisistów z Moskwy zosta³a wyró¿niona pucharem ministra Kultury.
Dziewczêta kat. A
I Tanja Gercer (CRO, Zagrzeb) - puchar prezesa PZTS
II Marzena Bogdan (POL, Szczecin)
III Monika Próchnicka (POL, Ostróda)
Ch³opcy kat. Gerber
I Jaroslav Gunar (SVK, Bratys³awa) - puchar prezesa PZTS
II Kevin Weinert (GER, Neunkirchen)
III Micha³ Krynicki (POL, Soko³ów Podlaski)
Dziewczêta kat. B
I Marta Szymañska (POL, Szczecin)
II Monika Gabry (POL, Ostróda)
III Joanna Dêbska (POL, Ostróda)

II Micha³ Krynicki, Huber t Szmur³o
(POL, Soko³ów Podlaski)
III Marek Sedlacek, Ivo Loska (CZE, Praga)
Dziewczêta kat. B
I Marta Szymañska, ¯aneta Zduniak (POL, Szczecin)
II Monika Gabry, Beata Krawczyk (POL, Ostróda)
III Martyna Stanis³awska, Weronika Wa³doch
(POL, Chojnice)
Koszykówka
Ch³opcy kat. A
I Polska, E³k
II W³ochy, Cagliari - puchar prezesa PZKosz.
III Chor wacja, Zagrzeb
Dziewczêta kat. A
I Polska, S³upsk
II Polska, Czaplinek
III Polska, Ostrów Wlkp.
Ch³opcy kat. B
I W³ochy, Turyn
II Niemcy, Neunkirchen
III Polska, Nowa Ruda
V Hiszpania, Madryt - puchar prezesa Polskiej
Konfederacji Sportu
Dziewczêta, girls, ragazze kat. B
I W³ochy, Ortona - puchar prezesa PZKosz.
II Polska, Czêstochowa
III Polska, Ostrów Wlkp.

Gra podwójna
Ch³opcy kat. A
I Micha³ Szymañski, Przemys³aw Gatz
(POL, Szczecin-Chojnice)
II Piotr Pawlus, Piotr Spychaj (POL, Pieszyce)
III Tomas Kamenicky, Filip Ruzicka (CZE, Praga)
Dziewczêta kat. A
I Marzena Bogdan, Katarzyna Horoszko
(POL, Szczecin)
II Ejla Grantverger, Tanja Gercer (CRO, Zagrzeb)
III Mirella Szerszunowicz, Katarzyna Grabowska
(POL, Sêpopol-Poznañ)
Ch³opcy kat. B
I Marcin Brewczuk, Jaroslav Gunar
(POL - Soko³ów Podl., SVK - Bratys³awa)

generalnym Episkopatu Polski, spotkaniu z w³adzami zgromadzeñ salezjañskich ksiê¿y i sióstr, spotkaniu z prezydentem Miasta Sto³ecznego Warszawy, meczu pi³ki no¿nej: ambasadorzy - ksiê¿a salezjanie, pikniku salezjañskim z udzia³em mieszkañców Warszawy, pokazie sztucznych ogni, wystêpie Teatru ITD z Lublina, wystêpie Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego, uroczystym zamkniêciu igrzysk.
Wspó³organizatorami i sponsorami igrzysk by³y nastêpuj¹ce firmy i instytucje: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy,
Senat RP, MENiS, PKO BP, Totalizator Sportowy, Poczta Polska, Polkomtel, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego £ukosz,
Ostróda Yacht, Bakoma, Elektrim, Elektrim Volt, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Kreisel - Technika
Budowlana, Rafako, Redan, Ruch, Cukrownia i Rafineria Chybie, Master Foods Polska, Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, Polski Komitet Olimpijski, Polski
Zwi¹zek Koszykówki, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej, Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego.

Z. Dziubiñski

Pi³ka siatkowa
Ch³opcy kat. A
I Polska, Zabrze
II Polska, Legionowo
III Polska, Ostróda
Dziewczêta kat. A
I Chor wacja, Zagrzeb
II Polska, Szczecin
III W³ochy, Cuneo

Ch³opcy kat. B
I Polska, Ostróda - puchar prezesa PZPS
II Polska, Ostrów Wlkp.
III W³ochy, Florencja
Dziewczêta kat. B
I W³ochy, Grincane
II Niemcy, Essen
III Polska, Zabrze
IV Polska, Lublin - puchar prezesa PZPS
V Portugalia, Lizbona - puchar genera³a Salezjanów
X Austria, Unterwaltersdorf - puchar ministra
Edukacji Narodowej i Sportu
Pi³ka no¿na
Pi³ka no¿na 11-osobowa kat. A
I S³owacja, Bratys³awa
II Chorwacja, Ilok
III Polska, Sieradz
Pi³ka no¿na 11-osobowa kat. B
I Hiszpania, Valencja - puchar prezesa PZPN
II Polska, Szczecin
III Niemcy, Neunkirchen
Pi³ka no¿na 5-osobowa kat. A
I Hiszpania, Madryt
II Chorwacja, Zagrzeb
III Chorwacja, Split - puchar prezesa PZPN
Pi³ka no¿na 5-osobowa kat. B
I Polska, Bydgoszcz - puchar prezesa PZPN
II Portugalia, Estoril
III Chorwacja, Zagrzeb
XI Litwa, Wilno - puchar Fair Play prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
XII £otwa, Jekabpils - puchar ministra Spraw
Zagranicznych

Fot. Janusz Stanek

Od 29 kwietnia do 4 maja 2005 r.
odbywa³y siê w Polsce, w Warszawie,
XVI wiatowe Igr zyska M³odzie¿y Salezjañskiej Gino Borgogno SDB, pn.
M³odzi buduj¹ nowy wiat bez granic.

z ¿ycia federacji

Fot. Janusz Stanek

z

Trybuny podczas
uroczystoci
zakoñczenia igrzysk

Prezes PKOl Piotr
Nurowski pozdrawia
uczestników igrzysk
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Krokus

2005

Margia Butakova i Oleg Gutnik
z Dynamo Bia³oru zwyciêzcami
Biegu G³ównego w Kole

Punktualnie o godzinie 9.00, po uroczystym otwarciu
imprezy przez przewodnicz¹cego Sztabu Organizacyjnego
burmistrza Miasta Ko³a Jana Stêpniewskiego, jako pierwsza wystartowa³a liczna grupa dziewcz¹t z przedszkoli. W
nastêpnych kategoriach wiekowych nie zabrak³o równie¿
reprezentantów rodowiskowych Ognisk Wychowawczych
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Jednak najliczniej w imprezie wystartowa³a m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gor¹co
dopingowana przez rodziców oraz nauczycieli.
G³ównymi organizatorami imprezy tradycyjnie byli:
Urz¹d Miejski w Kole oraz Ognisko Statutowe TKKF Sokó³, natomiast wspó³organizatorami: Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, Zarz¹d G³ówny TKKF w Warszawie, Wielkopolskie TKKF w Poznaniu, dyrektor SP nr 5 w Kole, Miejski
Orodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, SZS w Kole,
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kole,
Powiatowa Komenda Stra¿y Po¿arnej w Kole, Powiatowa Komenda Policji w Kole, Redakcja Przegl¹du Koniñskiego,
Redakcja Przegl¹du Kolskiego, Telewizja Kablowa w Kole,
Sekcja Motorowa Skrót TKKF Sokó³ w Kole.
Impreza by³a reklamowana i rozpowszechniona przez:
Radio 66 w Koninie, Dwumiesiêcznik Jogging w Warszawie, Telewizjê Kablow¹ w Kole, Redakcjê Przegl¹du
Koniñskiego, Redakcjê Przegl¹du Kolskiego.
Zawodnicy klasyfikowani byli w dziewiêciu kategoriach
wiekowych. Za zajêcie miejsc od I do III zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w poszczególnych grupach zawodnicy otrzymali upominki rzeczowe w postaci sprzêtu sportowo-turystycznego oraz dyplomy, które wrêczali: Jan Stêpniewski  burmistrz Miasta Ko³o, Urszula Pêkacz  przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Kole, Jolanta Jêcka  kierownik Miejskiego Orodka Profilaktyki i Pomocy w Rodzinie w Kole, Zenon Zyznarski  zastêpca burmistrza Mia-
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Oficjalne wyniki biegów

Przy piêknej, s³onecznej pogodzie i du¿ym zainteresowaniu
licznie zebranej publicznoci przeprowadzony zosta³ XIV Ogólnopolski Bieg Krokus 2005 im. Zbyszka Radziwonowicza w
Kole (woj. Wielkopolskie). Na starcie stanê³o 1263 uczestników w ró¿nych kategoriach wiekowych, w tym: przedszkolacy, m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów, osoby niepe³nosprawne. W biegu g³ównym wystartowa³o 71 osób.

200 m dziewcz¹t (przedszkola)
Julia Ambro¿y  Ko³o
Maria Makarewicz  P 6, Ko³o
Iga Szatkowska  P 5, Ko³o
200 m ch³opcy (przedszkola)
Piotr Kowalczyk  Ko³o
Patryk Przystañski  Ko³o
Filip ¯urawski  P 3, Ko³o
400 m dziewcz¹t (199597)
Agata D¹piñska  SP 3, Ko³o
Aleksandra Radys  SP 5, Ko³o
Marta Szczepkowska  SP 5, Ko³o
400 m ch³opcy (199597)
Kamil Koligat  SP 1, Ko³o
Artur Hoffman  SP 3, Ko³o
Krzysztof Waszak  SP 19, W³oc³awek

sta Ko³a, Zbigniew Zaremba  redaktor naczelny dwumiesiêcznika Jogging, Jerzy Przybylski  prezes Ogniska
TKKF Sokó³, Ryszard Lenartowicz  komandor Biegu,
Krzysztof Zió³kowski  dyrektor SP nr 5, Maciej Godzikowski  dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w
Kole, Grzegorz Gibaszek  zastêpca komendanta Powiatowego Policji w Kole, Rados³aw Koñczak  zastêpca powiatowego komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kole,
Krzysztof Nawrocki  komendant Stra¿y Miejskiej w Kole.
Druga impreza o zasiêgu ogólnopolskim zorganizowana w

800 m dziewcz¹t (199294)
Anna Gwiadziñska  SP, Grzegorzew
Justyna Ga³ê¿owska  SP, Malanów
Agnieszka Kozio³  SP, Brudzew
800 m ch³opcy (199294)
Dawid Badeñski  SP, Brudzew
Piotr Werner  SP, Malanów
Daniel Ga³ê¿ewski  SP, Malanów
800 m dziewcz¹t (198991)
And¿elika Noklewicz  Gimn. 2, Ko³o
Agata Pacyna  Gimn. 2, Ko³o
Iza Chêciñska  Gimn. 2, Ko³o
1200 m ch³opców (198991)
Bartosz Botta  Gimn. 1, Ko³o
Piotr Chmielewski  Gimn.
£ukasz Tylak  Trzemeszno

1200 m dziewcz¹t (1988 i starsze)
Magdalena Chmielewska  Trzemeszno
Joanna So³tysiak  LO, Ko³o
Magda Stêpniewska  Luks Boguszyce
1800 m ch³opców (1988 i starsi)
Sebastian Waszak  W³oc³awek
Hubert Król  Triatlon Ko³o
Przemys³aw So³tysiak  LO, Ko³o
Klasyfikacja generalna kobiet  5000 m
Margia Butakova  Dynamo Bia³oru, czas: 18:24
Katarzyna Werner  Gimn. Malanów, 20:34
El¿bieta Czerniak  KB Maratoñczyk Ko³acz, 23:30
Klasyfikacja generalna mê¿czyzn  5000 m
Oleg Gutnik  Dynamo Bia³oru, czas: 15:41
Krzysztof W³oczewski  W³oc³awek, 15:53
Jerzy Urbañczyk  Turek P³ytomex, 16:05

tym roku w Kole by³a bardzo udana. Du¿a w tym
zas³uga Komisji Sêdziowskiej Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego pod wodz¹ znanego dzia³acza sportowego Stanis³awa Cielaka, która ju¿ po raz 14.
profesjonalnie sêdziowa³ ca³¹ imprezê. Szczególne
s³owa uznania kierujemy pod adresem komandora biegu Ryszarda Lenartowicza za wspania³e przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Organizatorzy 14. Ogólnopolskiego Biegu Krokus 2005
im. Zbyszka Radziwonowicza wyra¿aj¹ serdeczne

podziêkowanie wszystkim sponsorom, dziêki którym mo¿na by³o zorganizowaæ imprezê.
W padzierniku br. przeprowadzony zostanie
w Kole 25. Miêdzynarodowy Bieg Warciañski, w
którym przewiduje siê udzia³ oko³o 5000 uczestników! Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w imprezie pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego.

Stanis³aw Paczkowski
n
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Fragmenty ksi¹¿ki Zbigniewa

Pi³ka no¿na kobiet, podobnie jak
i mê¿czyzn, swoimi korzeniami
siêga Anglii, gdzie w Londynie
w 1884 roku utworzono pierwszy
klub pi³ki no¿nej kobiet pod nazw¹ Ladies Football Club.
Kobiety zaczê³y kopaæ w pi³kê no¿n¹ raczej rekreacyjnie i
niezbyt systematycznie. Potem by³y przerwy spowodowane
dwiema wiatowymi wojnami, a po ich zakoñczeniu mylano najpierw o wielu innych sprawach ni¿ o pi³ce no¿nej w

wyst¹pi³y: W³oszki, Holenderki, Czeszki, Austriaczki, Francuzki i Irakijki. (...)
Tak ¿ywe zainteresowanie pañ futbolem sprawi³o, ¿e ju¿
w 1978 r. prezydent UEFA zapowiedzia³ organizacjê mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej kobiet. Pierwsze mistrzostwa Europy rozegrane zosta³y jednak dopiero w 1985 r., a
zwyciê¿y³a w nich ekipa Szwecji. Od tej pory postanowiono
rozgrywaæ mistrzostwa Europy systematycznie co dwa lata.
Zwyciêzcami nastêpnych mistrzostw w 1987 r. zosta³y Norwe¿ki, a w 1980 r. zespó³ RFN. Powsta³e w koñcu lat 70.
dru¿yny ¿eñskie NRD i ZSRR do roku 1988 nie rozgrywa³y
meczów miêdzynarodowych.
Najwa¿niejsze mecze miêdzynarodowe w tych latach
to eliminacje do mistrzostw Europy, a potem same mistrzostwa oraz eliminacje do pierwszych mistrzostw wiata, które rozegrano po raz pierwszy w 1991 r. w Chinach z
udzia³em 12 zespo³ów. Podczas II Mistrzostw wiata Kobiet w 1995 r. sekretarz generalny FIFA J. Blather powiedzia³: Kobiety pokazuj¹ nam, jak powinna byæ prowadzona gra  z elegancj¹, duchem osi¹gniêcia celu i fair
play.
Na igrzyskach olimpijskich kobiety
zainaugurowa³y swoje wystêpy po raz
pierwszy w Atlancie w 1996 r., gdzie
zwyciê¿y³y zawodniczki USA przed reprezentacj¹ Chin i Norwegi¹, a w roku
2000 w Sydney zwyciê¿y³y Norwe¿ki
przed Amerykankami i Niemkami. W
2004 r. w Atenach zwyciê¿y³y Amerykanki przed Brazylijkami i Niemkami.
Na mistrzostwach wiata w 2004 r. zwyciê¿y³y Niemki przed Szwedkami i reprezentantkami USA.

Pi³ka
no¿na

kobiet

wydaniu kobiecym. Panie zajmowa³y siê raczej sportami
bardziej eleganckimi, jak lekka atletyka, gimnastyka czy
wiolarstwo, a ta twarda i mêska gra zosta³a niejako zapomniana. Zreszt¹ specjalnie nikt o ni¹ siê zbytnio nie troszczy³.
Dopiero w koñcu lat szeædziesi¹tych dwudziestego wieku w krajach skandynawskich, w Austrii, dawniejszej Czechos³owacji i we Francji zaczêto tworzyæ zespo³y pi³ki no¿nej kobiet, które pocz¹tkowo raczej bawi³y siê w kopanie
pi³ki, ni¿ systematycznie j¹ trenowa³y.
W Anglii w 1968 roku powsta³ Zwi¹zek Pi³ki No¿nej Kobiet, który w 1985 roku zrzesza³ ju¿ prawie trzysta dru¿yn,
prowadz¹c systematyczne rozgrywki krajowe i wystêpuj¹c
w meczach miêdzynarodowych. Najlepszym klubem angielskim w tych latach by³ Southampton.
Pierwszy miêdzynarodowy turniej pi³ki no¿nej kobiet
zorganizowano w 1969 roku w Ricciane (W³ochy), w którym
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Pi³ka no¿na kobiet w Polsce
Pocz¹tki ¿eñskiej pi³ki no¿nej w Polsce siêgaj¹ koñca lat
szeædziesi¹tych dwudziestego wieku. Oficjalnie pierwsze
zawody kobiecej pi³ki no¿nej zaczê³y byæ rozgrywane od 1971
roku, przede wszystkim w ko³ach TKKF jako zawody rekreacyjne lub usprawniaj¹ce dla zawodniczek trenuj¹cych inne
dyscypliny sportu. Mecze te sta³y na niskim poziomie sportowym, gdy¿ zawodniczkom brakowa³o wyszkolenia technicznego w tej dyscyplinie sportu i pi³ka czêsto ich nie s³ucha³a. By³a to zatem raczej zabawa, która z czasem jednak naszym paniom coraz bardziej przypada³a do gustu.
Od 1974 roku rozpoczêto szkolenie dru¿yn kobiecych
oraz rozgrywanie meczów towarzyskich w poszczególnych
województwach pomiêdzy zespo³ami zak³adów pracy lub
ognisk TKKF, przede wszystkim w ramach sportu organizowanego jako rozrywka dla ludzi pracy z okazji wi¹t

Szafkowskiego
warzyskich. S¹siedzi zza Odry za¿yczyli sobie bowiem roze1 maja lub 22 lipca. Poziom sportowy tych zawodów by³
grania towarzyskiego meczu pi³ki no¿nej kobiet z ich miajednak s³aby ze wzglêdu na brak umiejêtnoci, a szkolenie
sta z zawodniczkami gorzowskimi 1 maja 1984 r. w Gorzoniewystarczaj¹ce ze wzglêdu na brak zainteresowania w³adz
wie. (...) Wówczas przypomniano sobie o paniach, które parê
sportowych poszczególnych województw sprawami pi³ki
lat temu kopa³y pi³kê i zaczêto w szybkim tempie przygono¿nej w wydaniu kobiecym.
towywaæ dru¿ynê pi³karsk¹. Opiekê nad ni¹ powierzono
W 1976 roku przeprowadzono Pierwszy Ogólnopolski
stilonowskiemu TKKF-owi w osobie Bogus³awa JakubczaTurniej Pi³ki No¿nej Kobiet o Puchar Zarz¹du G³ównego
ka, a do pomocy dodano mu Jana Suwary  jako szkoleTKKF i PZPN, w którym wziê³o udzia³ 160 zespo³ów. (...)
niowca oraz Konrada Olszewskiego 
Pierwszym trenerem ¿eñskiej reprejako organizuj¹cego dru¿ynê. Po kilkuzentacji Polski zosta³ Tadeusz Malak,
nastu spotkaniach treningowych rozepod wodz¹ którego reprezentacja Polski
grano na stadionie Warty Gorzów
rozegra³a pierwszy miêdzynarodowy mecz
mecz pi³ki no¿nej kobiet ró¿nych zak³api³ki no¿nej 14 czerwca 1981 r. z Sokodów pracy Gorzowa z przedstawicielka³em Ostrawa (CSRS) wygranym przez Pomi zespo³u NRD. Mecz ogl¹da³o oko³o
lki 6:1. Natomiast pierwszy oficjalny mecz
trzech tysiêcy widzów.
miêdzypañstwowy rozegra³y Polki 27
Ku wielkiemu zaskoczeniu licznie
czerwca 1981 r. w Katanii z reprezentacj¹
zebranej publicznoci gorzowianki poW³och, przegrywaj¹c 0:3.
kona³y rywalki z NRD a¿ 8:0. ZachêcoOprócz mistrzostw Polski i halowych
ne tak wysokim zwyciêstwem zawodmistrzostw Polski prowadzono tak¿e rozAutor:
niczki gorzowskie postanowi³y zatem
grywki o Puchar Polski. (...)
Zbigniew Szafkowski
regularnie trenowaæ i datê tê przyjmuW 1985 r. prezydium PZPN powo³a³o
je siê za oficjaln¹ w istnieniu kobiecej
do ¿ycia nowy organ: Komisjê Pi³karstwa
Sk³ad i druk:
pi³ki no¿nej w Gorzowie. Bohaterkami
Kobiecego PZPN z siedzib¹ w Sosnowcu,
Axel Druk
inauguracyjnego zwyciêstwa by³y: Grana czele której stan¹³ Maurycy Wieczo¿yna B³aszczyk, Barbara Deñca, Alirek, jako przewodnicz¹cy maj¹c do poGorzów Wlkp. 2005
cja Grabowska, Zenona Jaworska, Remocy 11 cz³onków komisji. (...)
nata Kolenda, Barbara Kwiatkowska,
Rozwój pi³ki no¿nej kobiet
Maria Kwiatkowska, Dorota Siupka,
w Gorzowie WielkopolEwa Wary³o i Gra¿yna Wróbel. Kapiskim w latach 19842004
tanem zespo³u zosta³a Wies³awa Patykiewicz. Wkrótce swój
akces do dru¿yny zg³osi³y tak¿e: Halina Kaczmarek, DoPocz¹tki ¿eñskiej pi³ki no¿nej w Gorzowie Wielkopolskim siêrota Barczyñska, Wies³awa Wereda, Ewelina Wnuk, Maggaj¹ drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych dwudziestego wiedalena Misterska, Justyna Baumgart, Eleonora Sikora,
ku, kiedy to w kilku gorzowskich zak³adach pracy utworzono
Barbara Galant, El¿bieta Lepieszko, Danuta Wawrzyniak,
kobiece dru¿yny pi³karskie, maj¹ce na celu rekreacjê fizyczn¹
Gra¿yna Woniak oraz uczennice szkó³ rednich: Zofia
pracownic i tzw. czynny wypoczynek. Zespo³y takie powstaChojnacka, Iwona Hartwig, Urszula Owsiñska, Miros³awa³y w ZKS Stilon, ZWS Silwana, PSS Spo³em oraz Zak³adach
wa Basiak, Ma³gorzata Buchnowska, Dorota Mikosza oraz
Odzie¿owych Komes w S³ubicach. By³y to dru¿yny typowo reAlicja Drozd. Rozpoczêto systematyczne treningi pod okiem
kreacyjne, maj¹ce na celu rozruszanie pracownic po pracy
Jana Suwary. (...)
oraz zachêcenie ich do ruchu na wie¿ym powietrzu. Zajêcia
Oceniaj¹c dwudziestoletni¹ dzia³alnoæ kobiecej pi³ki
odbywa³y siê niezbyt regularnie i przy ci¹gle zmieniaj¹cych siê
no¿nej w Gorzowie Wlkp. nale¿y stwierdziæ, ¿e znalaz³a
sk³adach osobowych, gdy¿ o ¿adnej systematycznoci nie mog³o
sobie ona podatny grunt dla swego rozwoju. Po pó³torabyæ mowy. W 1979 roku rozegrano nawet miêdzynarodowy
rocznej dzia³alnoci sekcji (w 1986 r.) gorzowskie dziewmecz gorzowskiego pospolitego ruszenia z reprezentacj¹
czêta za sprawa wytê¿onej pracy pod okiem trenera Jana
Szwecji, przegrany przez gorzowianki 1:6, które mimo pora¿ki
Suwary zdo³a³y wywalczyæ awans do I ligi, w której s¹ do
zaprezentowa³y siê niele na tle renomowanych i dobrze wydzi (2005 r.).
szkolonych Szwedek. Potem o kobiecej pi³ce no¿nej w GorzoPrzez ten czas zdoby³y one 5 razy Halowe Mistrzostwo
wie w zasadzie zapomniano.
Polski oraz trzykrotnie Mistrzostwo Polski na stadionie. Do
Dopiero wiosn¹ 1984 r., w ramach umowy podpisanej
tego nale¿y doliczyæ kilka drugich i trzecich miejsc, a tak¿e
przez w³adze sportowe Gorzowa i NRD-owskiego miasta
trzykrotne zdobycie Pucharu Polski.
Eisenhuttenstadt przyst¹piono do sportowych spotkañ to-

i

20 lat pi³ki
no¿nej kobiet
w Gorzowie
Wielkopolskim
(19842004)
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Mistrzostwa wiata psich zaprzêgów
Bardzo dobrze spisali siê polscy zawodnicy podczas rozegranych 16-17 kwietnia 2005 r. w Lubliñcu mistrzostw wiata
psich zaprzêgów Dryland IFSS World Championships Wilcze
Echa 2005.

Wycigi zorganizowane przez Siberian Husky Klub
Extreme Dziewcza Góra  gospodarza zawodów - oraz Klub
Sportowy Psich Zaprzêgów Bia³y Kie³ z Pomiechówka pod
patronatem Polskiego Otwartego Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Sportu Psich Zaprzêgów odby³y siê w Lubliñcu k. Czêstochowy. Reprezentanci 15 pañstw rywalizowali w klasach
zaprzêgów 8, 6 ,4 psy, bikejoring, scooter, canicross. Rozegrane zosta³y sztafety 3x 1 km oraz po raz pierwszy w historii mistrzostw na starcie stanêli zawodnicy niepelnosprawni w odrêbnej klasie Integracja. W sumie ponad 200
zawodników, dowiadczona ekipa sêdziowska pod kierownictwem Race Marshall Sherry Runyan (USA) oraz pod
bacznym okiem prezydenta IFSS (International Federation
of Sleddog Sports)  Tima Whitea (USA).
Wycigom psich zaprzêgów towarzyszy zawsze niezwyk³a atmosfera. Tym razem w Lubliñcu mo¿na siê by³o doliczyæ niemal 1000 psów ró¿nych ras, nie tylko pó³nocnych..
Najszybsze zaprzêgi wzbudza³y emocje oraz uznanie zawodników i publicznoci, mimo ¿e temperatura nie sprzyja³a biciu rekordów. Wród goci mo¿na by³o podziwiaæ wielokrotn¹
mistrzyniê wiata w klasie zaprzêg 4 psy  Norwe¿kê Lenê
Boysen Hillestad, która w warunkach beznie¿nych startuje w klasie scooter, Soniê Klikarov¹ i Pavla Porubskiego z

Czech, w klasie 6 psów wystartowa³ mistrz Europy Jiri Krejci.
Najwiêksz¹ si³ê stanowili jednak polscy zawodnicy, którzy
tworz¹ zdecydowan¹ czo³ówkê wiata w sportach zaprzêgowych rozgrywanych w warunkach beznie¿nych.
Bartosz Gadziomski  zdobywca Pucharu wiata w
canicrossie, Maciek Wodziñski, junior, mistrz wiata w
klasie zaprzêg 4 psy, Anna Bajer  mistrzyni i wicemistrzyni wiata z lat ubieglych w klasie zaprzêg 4 psy, siostry Paulina i Olga Musielak, Micha³ Korzeniewski oraz wielu innych zawodników, którzy uzyskali wspania³e wyniki w zakoñczonym Musher Cup  pucharze, który zgromadzi³ rekordowe liczby polskich zawodników i by³ eliminacj¹ do
mistrzostw. Maækowi Wodziñskiemu przypad³o trudne zadanie obrony tytu³u mistrza wiata z Arandy de Duero w
Hiszpanii w klasie zaprzêg 4 psy. Ostatecznie po zaciêtej
rywalizacji tytu³ mistrzowski zdoby³ reprezentant Wielkiej
Brytanii, Keith Jonson, Maciek by³ drugi, trzecie miejsce
zajê³a Anna Bajer. Pe³n¹ listê wyników mo¿na znaleæ pod
adresem www.wilczeecha.com/box/wyniki.pdf
S³owa uznania i podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom, patronom i sponsorom, sêdziom i pomocnikom, dziêki którym IFSS Dryland World Championships Wilcze
Echa 2005 zosta³y przez prezydenta IFSS, Tima Whitea,
uznane za najlepiej do tej pory zorganizowane mistrzostwa.

Anna Wodziñska
n

Pokazy mistrzów

Polski Zwi¹zek Spor tu Budo

Impreza odby³a siê w hali sportowej Gimnazjum nr 3 im.
Janusza Kusociñskiego w Miñsku Mazowieckim. Uroczystego otwarcia dokonali: Jan Roman Braun  prezes PZSB, przedstawiciel w³adz Miñska Mazowieckiego oraz Krzysztof Gago
 prezes Federacji Sportu dla Pokoju wiatowego. W zawodach startowa³y dzieci, m³odzie¿ i doroli  w sumie 121
osób, a w festiwalu wziê³y udzia³ 132 osoby.

Festiwale to pokazy nauczonych technik samoobrony i walki
w obronie. Wielk¹ atrakcj¹ obecnego festiwalu by³ pokaz
mistrzów w stylu Tong II Moon Do z: Japonii  Takomitsu
Hoshiko (7 Dan), USA  Don Harbour (7 Dan), Mo³dawii 
Valerian Griu (3 Dany) i Rosji  6 osób (1 Dan). W ramach
festiwalu wspania³e pokazy dali równie¿: Klub Sportowy
Pantera Brwinów  Ju-Jitsu, Klub Sportowy Shogun
Dobrocin  Ashihara Karate, Klub Sportowy Bruce Lee
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Warszawa  Jeet Kune Do styl Brucea Lee, Kick Boxing 
mistrz Marek Piotrowski z ekip¹, Klub ¯ak Zalewo 
Shaolin Kempo.
G³ówni organizatorzy: Polski Zwi¹zek Sportu Budo, Federacja Sportu dla Pokoju wiatowego, Klub Sportowy
Wega z Miñska Mazowieckiego, w³adze miasta, gminy i
powiatu Miñska Mazowieckiego. Impreza zosta³a dofinansowana z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu.
28-30 padziernika 2005 r. odbêd¹ siê XV Otwarte Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w All Style Karate Semi
Contact oraz Festiwal Sztuk i Sportów Dalekiego Wschodu
w I³awie, podczas obchodów 700-lecia miasta I³awa.

Jan Roman Braun
n

Bartosz Gadziomski

Rezultaty polskich zawodników

Dobry wystêp Polaków

Zaprzêg 8 psów
medal br¹zowy
Zaprzêg 6 psów
medal srebrny
medal br¹zowy
Zaprzêg 4 psy
medal srebrny
medal br¹zowy
Bikejoring K
medal br¹zowy
Canicross M
medal br¹zowy
Juniorzy
Zaprzêg 4 psy
medal z³oty
medal srebrny
medal br¹zowy
Bikejoring M
medal srebrny
medal br¹zowy
Bikejoring K
medal z³oty
medal br¹zowy
Scooter 1 pies
1 miejsce
2 miejsce

Andrzej Górowski
Bartosz Gadziomski
Micha³ Korzeniewski
Maciej Wodziñski (junior)
Anna Bajer
Beata Paw³owska
Bartosz Gadziomski

Maciej Wodziñski
Mariusz Kluba
Patryk Ku¿ma
Patryk Ku¿ma
Krystian Królikowski
Olga Musielak
Martyna Piecko
Piotr Rakoski
Roman Rad³owski

Maciek Wodziñski, wicemistrz
wiata w klasie 4 psy

Scooter 2 psy
medal srebrny
£ukasz Ledziñski
medal br¹zowy
Marianna Tomaszewska
Canicross juniorzy (16-18)
medal z³oty
Pawel Aftyka
medal srebrny
Karol Aftyka
medal br¹zowy
£ukasz Witkowski
Canicross juniorki (16-18)
medal srebrny
Olga Ko³odziejska
Canicross juniorzy m³odsi (14-15)
1 miejsce
Piotr Witkowski
2 miejsce
Grzegorz Polak
Canicross juniorki m³odsze (14-15)
medal zloty
Milena Waniewska
medal srebrny
Sylwia Kosior
medal br¹zowy
Magda Mazur
World Friendship Trophy
Canicross dzieci starsze (9-11)
2 miejsce
Mateusz Juszczyk
Canicross dzieci m³odsze (6-8)
2 miejsce
Karolina Pokrywka
Integracja
1 miejsce
Marcin Jezierski
2 miejsce
Maciej Wyka
3 miejsce
Kinga Korzeniewska
Rollpulka
1 miejsce
Dawid Gediga
2 miejsce
Andrzej Gitner
3 miejsce
Micha³ Fo³tys

I Puchar Polski
XIV Mistrzostwa Polski w All Style Karate Semi Contakt
Festiwal Sztuk i Spor tów Dalekiego Wschodu
11 czerwca 2005 r., Miñsk Mazowiecki
Punktacja
miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

medalowa mistrzostw
nazwa jednostki
Shogun Dobrocin
Maximus Gdañsk
Full Kontakt Karate
Tea Kwon Do I³awa
Wega Miñsk Maz.
Enso Krapkowice
¯ak Zalewo
£uków
Orion Opole
Jeet Kune Do Wa-wa
Tomaszów Maz.
Stadion Warszawa
Radomsko

z³ote
6
6
6
2
2
3
2
1
1
-

srebrne
8
5
7
3
1
3
1
1
-

br¹zowe
3
1
4
1
3
1
3
1
1
1
1
-

IV
3
1
4
1
1
1
2
-

V
1
1
1
2
2
2
-

l. punktów
78
56
49
45
27
27
26
17
12
9
7
3
-
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Nagrody
MSZ dla
sportowców
niepe³nosprawnych

M

edalici Igrzysk Paraolimpijskich w
Atenach w 2004 roku, p³ywaczka
Katarzyna Pawlik, lekkoatleta Tomasz
Blatkiewicz i szermierz Robert Wymierski zostali laureatami Nagrody Ministra
Spraw Zagranicznych Adama Daniela
Rotfelda dla najpopularniejszego w
wiecie polskiego sportowca w roku
2004.

- Medale na paraolimpiadzie s¹ owocem talentu, mozolnej pracy i ciê¿kich
treningów. To tak¿e zas³uga trenerów,
dzia³aczy oraz rodziców niepe³nosprawnych sportowców - powiedzia³ minister
Rotfeld, wrêczaj¹c nagrodzonym grafiki
Agnieszki Cieliñskiej-Kaweckiej.
Na ubieg³orocznych igrzyskach paraolimpijskich w Atenach Polacy zdobyli 54
medale, w tym dziesiêæ z³otych, 25 srebrnych i 19 br¹zowych. Katarzyna Pawlik
(Start Katowice) trzykrotnie stawa³a na
podium - zajê³a pierwsze miejsce na dystansie 400 m stylem dowolnym, a tak¿e
drugie na 100 m stylem motylkowym i 100
m stylem dowolnym. Tomasz Blatkiewicz
(Start Gorzów Wielkopolski) triumfowa³ w
pchniêciu kul¹ i rzucie dyskiem, za Robert Wymierski (SKS Konstancin) wywalczy³ z³oty medal w rywalizacji szablistów
na wózkach oraz trzy srebrne w szpadzie
- indywidualnie oraz w dru¿ynowych turniejach szpadzistów i szablistów.
- Czujemy siê dowartociowani za
nasz¹ pracê. Chcia³bym podzieliæ siê
tym wyró¿nieniem ze wszystkimi osobami niepe³nosprawnymi w Polsce mówi³ wzruszony Blatkiewicz.
- Jestem pe³en uznania dla tych
wspania³ych sportowców. Medale paraolimpijczyków maj¹ taki sam smak
zwyciêstwa i sukcesu, jak w igrzyskach
olimpijskich. Stanowimy wspóln¹ wielk¹ sportow¹ rodzinê - przyzna³ prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr
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Europejska
sztafeta
osób niepe³nosprawnych

Rekordy wiata
i Polski na tartanie
w Zamociu
S

zesnacie reprezentacji wojewódzkich uczestniczy³o w XII mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce Polskiego Towarzystwa Spo³eczno-Sportowego Sprawni-Razem, które po raz
drugi odby³y siê w Zamociu (1012.06.2005). Honorowy patronat nad
mistrzostwami obj¹³ prezydent Zamocia Marcin Zamoyski.

Plonem mistrzostw na stadionie tartanowym OSiR-u by³y dwa rekordy wiata i piêæ rekordów Polski. Pierwszy rekord wiata ustanowi³a w finale biegu
na 100 metrów Ma³gorzata Kleemann
z Malborka wynikiem 11,91, pokonuj¹c
pierwszy raz w ¿yciu barierê dwunastu
sekund. Poprzedni rekord te¿ nale¿a³ do
tej sprinterki i zosta³ ustanowiony 5
czerwca ubieg³ego roku w Gdañsku.
Drugi rekord wiata pobi³a Ewa
Durska z Bia³ogardu w rzucie dyskiem
wynikiem 40,33. Poprzedni rekord
równie¿ nale¿a³ do Durskiej i by³ ustanowiony 30 lipca 2004 r. podczas
Igrzysk wiatowych Global Games w
szwedzkiej miejscowoci Bollnas.
Kolejny rekord to wyniki Kamila
Wiaka z Bia³ogardu w biegu na 3000
m (8:32,47) i reprezentanta woj. Pomorskiego Rafa³a Gawroñskiego na
110 m pp³. (15,94).
Pierwszymi rekordzistami Polski w
nowej punktacji piêcioboju zostali:
wród kobiet Romana Pietrzyk z Ry-

Nurowski. Szef PKOl i sekretarz generalny tej organizacji Adam Krzesiñski
wrêczyli nagrodzonym pami¹tkowe plakietki.
- W roku 2000 Nagrodê Ministra
Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w wiecie polskiego sportowca otrzyma³a inna nasza przedstawicielka, Marta
Wyrzykowska. Cieszê siê, ¿e tym razem
laureatów jest troje. Z pewnoci¹ minister
Rotfeld nie mia³ ³atwego wyboru - doda³
prezes Polskiego Zwi¹zku Sportu Niepe³nosprawnych Start Witold D³u¿niak.

Jerzy Jakobsche
n

dzyny (241 pkt.) i Jaros³aw Lewandowski z Kwidzynia (324 pkt.). Pierwszy raz
rozgrywano na mistrzostwach Polski
bieg na 400 m pp³. kobiet, gdzie z³oty
medal wywalczy³a Wioletta S³owiñska
z Grudzi¹dza (1:27,14). Rezultat ten
jest tak¿e nowym rekordem Polski.
Podczas zawodów w Zamociu najwy¿sz¹ wiatow¹ klasê, oprócz Ma³gorzaty Kleemann, Ewy Durskiej i Kamila Wiaka zademonstrowali Rafa³ Korc z Otwocka, Krzysztof Kaczmarek ( Zduñska
Wola), Rafa³ Gawroñski (Kwidzyñ), Wojciech Olejniczak (Ostrzeszów), Arleta
Meloch (Grudzi¹dz), Bogumi³a Zedig
(Malbork) i Sabina Stenka (Bytów) oraz
Sabina Grzelak (Zduñska Wola).
Bardzo obiecuj¹ce wyniki uzyskali: Tomasz Smokowski (Szczecin) w
biegu na 100 m (11,14) i Mariusz Wojewódzki (Olenica) w kuli (12,38), a
tak¿e Helena Flasza (Bia³ogard) na
100 m (13,05).
Najbardziej jednak nale¿y siê cieszyæ
z postêpów zawodników grup m³odszych, gdzie pojawi³o siê wiele bardzo
utalentowanych dziewcz¹t i ch³opców.
Niespe³na 16-letnia Agnieszka Kleemann, m³odsza siostra rekordzistki
wiata Ma³gorzaty Kleemann, wygra³a
setkê obiecuj¹cym rezultatem (13,80).
- Agnieszka robi postêpy, ja w jej wieku
tak szybko nie biega³am  powiedzia³a o
wystêpie siostry Ma³gosia Kleemann.

Puchar wiata

N

ajlepsi na wiecie niepe³nosprawni
szermierze stawili siê w Warszawie, w
hotelu Marriott, aby rywalizowaæ w zawodach Pucharu wiata, w turnieju o Szablê
Kiliñskiego.
Po raz pi¹ty z rzêdu International
Wheelchair Fencing Committee
powierzy³ Polsce przeprowadzenie
tej presti¿owej imprezy. Turnieje dla
niepe³nosprawnych szermierzy

W

- By³y to najlepsze w historii mistrzostwa Polskiego Towarzystwa Spo³eczno-Sportowego Sprawni-Razem
 powiedzia³ trener koordynator kadry
Bronis³aw Kokoszko. - To najlepiej
wiadczy. jak popularna jest lekkoatletyka wród naszej m³odzie¿y, jak
skutecznie do jej uprawiania zachêcaj¹ nasi znakomici nauczyciele wf i
trenerzy.
Lekkoatleci mieli szczêcie, dobra
pogoda sprzyja³a osi¹ganiu znakomitych wyników.
G³ówny organizator mistrzostw,
Polskie Towarzystwo Spo³eczno-Sportowe Sprawni-Razem, którego reprezentowali w Zamociu prezes Zenon
Jaszczur, sekretarz Witold Kubicki,
prezes Lubelskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Wies³aw Krysa i prezes
Oddzia³u Terenowego w Zamociu S³awomir Hanulak, gor¹co i serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili
siê do sukcesu mistrzostw.
Dzia³aj¹cy pod kierunkiem S³awomira Hanulaka i innego przyjaciela
Sprawnych-Razem Konrada Firka
komitet organizacyjny zas³u¿y³ na najwy¿sze uznanie, podobnie jak lekkoatletyczna m³odziej niepe³nosprawna
intelektualnie, tak dzielnie walcz¹ca
na zamojskim tartanie.

Witold Kubicki
n

Olsztynie zakoñczy³ siê 7 maja siódmy etap europejskiego biegu sztafetowego osób niepe³nosprawnych powiêcony Janowi Paw³owi II. Trasa prowadzi³a
z Rumunii przez Wêgry, S³owacjê do Polski. W 2006 roku, w Olsztynie, nast¹pi start
do ósmego etapu.

Pierwszy bieg mia³ miejsce w 1999
roku. Sztafeta wyruszy³a z Lanzendorfu
w Austrii z transparentem Europo - mymy siê ju¿ zjednoczyli. W poszczególnych etapach trasa prowadzi³a m.in. przez
Niemcy, Chorwacjê, W³ochy, Grecjê,
Ukrainê, Bu³gariê. W ubieg³ym roku mia³a swój fina³ w Rumunii, sk¹d w tym roku,
25 kwietnia, kontynuowa³a bieg przez
Wêgry i S³owacjê. 1 maja 2005 r. uczestnicy sztafety przybyli do Zakopanego. Potem biegli przez Kazimierz Dolny, W³odawê, Hajnówkê, Sokó³kê, E³k, a potem dotarli na Stare Miasto w Olsztynie.
W sztafecie uczestniczy³o 130 niepe³nosprawnych sportowców z Austrii, Bu³garii, Czech, Francji, Niemiec, Polski,
Rumunii, S³owacji, Ukrainy i Wêgier. Reprezentacje krajów bieg³y z flagami narodowymi. Grupa z Polski liczy³a 36 osób,
m.in. z D¹browy Górniczej, Dzia³dowa,
Nidzicy, Olsztyna, Szczawnicy, leszyna.
Imprezie, wspieranej przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach programu Promocja Integracji Osób Niepe³nosprawnych,
patronowa³ prezydent RP Aleksander
Kwaniewski.

Jerzy Jakobsche
n

w Szermierce na Wózkach
organizuje w stolicy od 1993 r.
Integracyjny Klub Sportowy IKS
AWF, natomiast od piêciu lat maj¹
one rangê Pucharu wiata.
- Warszawski turniej cieszy siê du¿¹
popularnoci¹ i uznaniem w miêdzynarodowym rodowisku szermierzy
niepe³nosprawnych. W tegorocznej
edycji wziê³o udzia³ 110 szermierzy z
16 krajów (Bia³orusi, Brazylii, Chin,

Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Hongkongu, Kanady, Kuwejtu, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Wêgier i
W³och) - powiedzia³ przewodnicz¹cy
komitetu organizacyjnego, trener
kadry paraolimpijskiej Tadeusz
Nowicki. Gospodarze zaprezentowali
siê w 30-osobowym sk³adzie.

Jerzy Jakobsche
n
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Tadeusz
Kruszelnicki
drugi w P³ocku

T

adeuszowi Kruszelnickiemu nie uda³o siê po raz czwarty w karierze wygraæ turnieju w tenisie na wózkach Orlen
Polish Open w P³ocku. Polak przegra³ 1
lipca w pojedynku fina³owym ze sklasyfikowanym na trzynastym miejscu wiatowego rankingu Szwedem Peterem Wikstroemem 6:7 (4-7), 2:6. Zwyciêstwo w gronie
kobiet odnios³a Agnieszka Bartczak.

XI edycja turnieju rozgrywana by³a w
randze Miêdzynarodowych Mistrzostw
Polski, a w hierarchii miêdzynarodowej
mia³a rangê ITF2. Organizatorzy imprezy
rozgrywanej na kortach Miejskiego Zespo³u Obiektów Sportowych przy ulicy Sportowej w P³ocku przeznaczyli 11 tys. USD
na nagrody.
Kruszelnicki, od wielu lat najlepszy
polski tenisista na wózkach, w wiatowym
rankingu jest obecnie sklasyfikowany na
siódmym miejscu. W P³ocku dochodzi³ do
fina³u nieprzerwanie od 2000 roku, a
wczeniej uda³o mu siê w 1998 roku.
Polak trzykrotnie wygrywa³ turniej: w
2001 i 2002 oraz przed rokiem. Tym razem tak¿e doszed³ do fina³u, bêd¹c najwy¿ej rozstawionym zawodnikiem. Kruszelnickiemu nie uda³o siê jednak zrewan¿owaæ Szwedowi za pora¿kê w finale
gry podwójnej, w której jego partnerem
by³ Josef Felix. Polsko-s³owacka para
uleg³a Szwedom: Wikstroemowi i Nicklasowi Larssonowi 1:6, 5:7.
Tak¿e Agnieszka Bartczak - sklasyfikowana na 21. miejscu w wiatowym rankingu - by³a w P³ocku najwy¿ej rozstawiona. Aktualnie najlepsza z polskich zawodniczek nie straci³a w imprezie seta, a w
finale pokona³a Szwedkê Annê Alenas
6:2, 7:6 (7-1).
Rywalizacja w deblu kobiet odbywa³a
siê systemem ka¿dy z ka¿dym, zg³osi³y
siê bowiem tylko trzy pary. Zwyciêstwo
przypad³o Niemce Katharinie Kruger i
Szwedce Annie Alenas, które wygra³y oba
mecze. Polska para Agnieszka Bartczak Lucyna Skorupiñska zajê³a drugie miejsce, a najs³absza by³a polsko-rosyjska
para Judyta Olszewska i Ludmi³a Bubnowa.

Jerzy Jakobsche
n
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sport dzieci i m³odzie¿y

Zmieni³a
narty
na rower

Kto najd³u¿ej
potrafi skakaæ?

Znany i ceniony dzia³acz INAS-FID, Portugalczyk Antonio Sampaio Maia od lat promuje kolarstwo wród m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie. Trzecie otwarte
mistrzostwa Europy w kolarstwie Antonio zorganizowa³
na szosach po³udniowej Portugalii (8-13.06.2005), a
centrum dowodzenia znajdowa³o siê w miasteczku Estremoz.

Impreza mia³a charakter integracyjny, bo obok kolarzy INAS-FID z Hiszpanii, Czech, Polski, USA i Portugalii, startowa³ liczna grupa pe³nosprawnych zawodników z Portugalii. Znakomicie spisa³a siê reprezentantka Polski Danuta Poznañska, która wygra³a klasyfikacjê generaln¹, punktow¹, by³a tak¿e pierwsza na
mecie czterech etapów oraz pomog³a Marioli Szalek i
Agacie Jakóbik wywalczyæ z³oty medal w jedzie dru¿ynowej na czas.
Danuta Poznañska obroni³a tytu³ wywalczony w ubieg³ym roku podczas II mistrzostw Europy w Strzelcach
Krajeñskich. Dotychczas najwiêksze sukcesy odnosi³a
w narciarstwie biegowym, warto przypomnieæ jej dwa
br¹zowe medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Nagano (1998) i z³oty medal na 5 km w lutym br. podczas
narciarskich mistrzostwach wiata INAS-FID w Solefftea,
gdzie pokona³a najlepsze Rosjanki. Cztery miesi¹ce póniej zmieni³a narty na rower i w czerwcu by³a najwiêksz¹
gwiazd¹ kolarskich mistrzostw Europy open w Estremoz.
 Wytrzyma³oæ z narciarstwa bardzo mi siê przyda³a w
kolarstwie szosowym  powiedzia³a po dekoracji w Esrtremoz Danuta Poznañska.
W Portugalii nie startowa³ ubieg³oroczny mistrz
Europy w klasyfikacji generalnej, reprezentant Polski
Leszek Szymañski, który podj¹³ pracê i mniej czasu
powiêca kolarstwu. W tej sytuacji najgroniejszy rywal Polaka, Portugalczyk Andre Penedo, by³ najwiêksz¹
gwiazd¹ wród mê¿czyzn, wygrywaj¹c klasyfikacjê generaln¹ i punktow¹.
Tegoroczny mistrz Polski Stanis³aw Skiba, najlepszy z Polaków, w klasyfikacji generalnej by³ szósty. Nasi
kolarze w sk³adzie: Stanis³aw Skiba, Sylwester Szafrañski i Krzysztof Ostapiñski, wygrali w dru¿ynowej
jedzie na czas.
Kolarze byli bardzo dobrze przygotowani do startu w
mistrzostwach Europy. Zdaniem trenerów Kazimierza
Szczepaniaka i S³awka Hanulaka nadal nale¿y szkoliæ
zawodników w oparciu o dwa orodki w Strzelcach Krajeñskich i Zamociu, najlepiej na wspólnych treningach
i startach z dobrymi kolarzami pe³nosprawnymi.

Witold Kubicki
n
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Na chwa³ê sportu

terenie gminy Wawer, sponsorów. Byli te¿ dwaj prawdziwi
olimpijczycy  mieszkañcy dzielnicy Wawer: W³adys³aw Zieliñski reprezentuj¹cy kajakarstwo i Kazimierz Czarnecki
 podnoszenie ciê¿arów.
Formu³ê otwarcia wyg³osi³ burmistrz dzielnicy Wawer.
Nastêpnie wyst¹pi³ poczet sztandarowy z³o¿ony z przedstawicieli gospodarzy, rozleg³ siê hymn olimpiady przedszkolaków (odgrywany od 1996 r.): A kiedy ju¿ dorosnê za kilkanacie lat, us³yszy o mnie ca³y sportowy wiat i... w niebo wzbi³o siê stadko nie¿nobia³ych go³êbi  to kolejny olimpijski akcent. Przedszkolak  reprezentant gospodarzy z
pomoc¹ starszych uczniów z LO w Aninie zapali³ znicz olimpijski, a jego kolega w imieniu wszystkich zawodników z³o¿y³ olimpijskie przyrzeczenie: Bêd¹ dzielnie walczyæ na
chwa³ê sportu i honoru naszych przedszkoli.
W zawodach wziê³o udzia³ kilkanacie przedszkoli. Na
pocz¹tku ka¿dej ekipie przydzielono jak¹ konkurencjê, a
potem nastêpowa³a wymiana. Konkurencje by³y urozmaicone i w miarê proste: rzut pi³eczk¹ palantow¹, rzut do
kosza, rzut pi³k¹ lekarsk¹, bieg przez p³otki, skok w dal z
miejsca, tor przeszkód, wycig w workach, sztafeta, skakanie na skakance, jazda na hulajnodze. Do ka¿dej konkurencji przedszkole wystawia³o 5-osobow¹ ekipê.
Po prze³amaniu oniemielenia dzieci same zg³asza³y siê
do zawodów, by³y takie, które chcia³y wszystkiego spróbowaæ. Jeli pozwala³ na to czas, startowa³y poza konkurencj¹.
Najbardziej podoba³ siê tor przeszkód.
W tej olimpiadzie nie ma zwyciêzców ani przegranych,
punktacja prowadzona jest tylko do wiadomoci kadry pedagogicznej w przedszkolach. Wszyscy dostaj¹ nagrody.
Dyrektorka Przedszkola Leny Zak¹tek pieczo³owicie
przechowuje wszystkie atrybuty imprezy. Dlatego na wzgórku ze zniczem olimpijskim siedzia³y na krzese³kach pluszowe zabawki. To maskotki olimpiad z poprzednich lat,
wybrane i nazwane przez dzieci: zaj¹c Skoczek, panda

i honoru naszych przedszkoli

VII Wawerska Olimpiada
Organizatorzy Wawerskiej Olimpiady Przedszkolaków kultywuj¹ wszystkie tradycje doros³ych olimpiad: parada uczestników, znicz olimpijski, flaga na maszcie, hymn i przysiêga.
Motto imprezy: Przez radosny ruch po sprawnoæ i zdrowie.

W urokliwym miejscu, gdzie mieci siê Przedszkole Leny Zak¹tek, zebra³y siê reprezentacje przedszkoli z dzielnicy Wawer, aby wzi¹æ udzia³ w VII Wawerskiej Olimpiadzie
Przedszkolaków. Dzieci w kolorowych strojach, w barwach
swoich przedszkoli, ruszy³y na trasê defilady. W prawdzi-

Przedszkolaków

wych igrzyskach olimpijskich reprezentacje krajów maszeruj¹ w kolejnoci alfabetycznej  tu wg numerów przedszkoli. Defiladê poprowadzi³a ekipa sêdziowska  uczniowie klasy turystyczno-sportowej XXVI LO z Anina pod wodz¹ Jacka Sadkowskiego, sêdziego g³ównego zawodów.
Goci i uczestników olimpiady powita³a Krystyna Bu³aciñska, dyrektor przedszkola  gospodarza imprezy, to
ju¿ szósta olimpiada na terenie jej przedszkola. By³y w³adze dzielnicy, przedstawiciele organizacji dzia³aj¹cych na

Olimpia, tygrysek Robi, kangurzyca Dorcia, s³oñ
Oskar. Tej olimpiadzie patronowa³a myszka Spryciulka.
Inicjatywa cenna. Radoæ na twarzach przedszkolaków
koñcz¹cych swoj¹ konkurencjê, dopinguj¹cych kolegów i
kole¿anki (pierwsze lekcje solidarnoci)  to nagroda za trud
przygotowania olimpiady.

El¿bieta Jaworska
n
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Ogólnopolskie Regaty Uczniowskich Klubów
Sportowych w slalomie kajakowym  Kraków,
3 maja 2005 r. Klasyfikacja medalowa.
Medale

Ogólnopolskie
Regaty UKS

w slalomie
kajakowym

sport
dla wszystkich

z³oty

srebrny

br¹zowy

RAZEM

LM UKS "Puma" Gostwica

4

4

3

11

2.

UKS "Pr ze³om" Kro-cienko n.
Dunajcem

1

3

-

4

3.

UKS "Rekiny" Dr zewica

1

2

1

4

4.

UKS "Sp³yw" Sromowe Wy¿ne

1

-

2

3

5.

S³owacja

1

-

1

2

Rocznik

Wynik (pkt.)

Patrik Gajarsky
S³owacja

91

149,91

2.

Micha³ Pasiut
LM UKS "Puma" Gostwica

91

159,03

3.

Kr zysztof Mêdoñ
LM UKS "Puma" Gostwica

91

163,05

Rocznik

Wynik (pkt.)

Maciej Okrêglak
LM UKS "Puma" Gostwica

93

160,37

2.

Damian Stanik
UKS "Rekiny" Dr zewica

93

251,84

3.

Bar tosz £êgosz
UKS "Rekiny" Dr zewica

94

265,61

Tekst i zdjêcia

Wojciech Kudlik
n

Poz.

K-1 Dziewczêta
rocznik 91-92
zawody ukoñczy³o 9 zawodniczek

Rocznik

Wynik (pkt.)

Bar tosz Dêbowski
UKS "Rekiny" Dr zewica

95

338,15

2.

Jakub Br zeziñski
UKS "Pr ze³om" Krocienko n. Dunajcem

98

527,93

3.

Jakub Bañkosz
UKS "Sp³yw" Sromowce
Wy¿ne

95

621,47

Rocznik

Wynik (pkt.)

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

1.

Patr yk Br zeziñski
Dariusz Chlebek
UKS "Pr ze³om" Krocienko n. Dunajcem

9191

172,14

2.

Kamil Gondek
Andr zej Poparda
LM UKS "Puma" Gostwica

9191

175,33

3.

Arkadiusz Nieæ
Konrad Bobrowski
LM UKS "Puma" Gostwica

9191

194,98

Rocznik

Wynik (pkt.)

Poz.

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

Rocznik

Wynik (pkt.)

1.

Oliwia Sulkowska
LM UKS "Puma" Gostwica

91

162,77

1.

Konrad Bobrowski
LM UKS "Puma" Gostwica

91

158,32

2.

Anna Inger
LM UKS "Puma" Gostwica

91

168,22

2.

91

160,37

3.

Paula Stankova
S³owacja

91

246,82

Dariusz Chlebek
UKS "Pr ze³om" Krocienko n. Dunajcem

3.

Kamil Gondek
LM UKS "Puma" Gostwica

91

171,28

Rocznik

Wynik (pkt.)

Rocznik

Wynik (pkt.)

Poz.

K-1 Dziewczêta
rocznik 93-94
zawody ukoñczy³o 10
zawodniczek

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

1.

Poz.

4 razy na najwy¿szym stopniu. Pomimo doæ zró¿nicowanego poziomu wyszkolenia m³odzi slalomici pokazali,
¿e niestraszne s¹ im sporty ekstremalne. Je¿eli nie zabraknie im motywacji i zapa³u do ciê¿kiej, ale przyjemnej pracy, mo¿e za kilka lat bêdziemy podziwiaæ którego z nich
podczas wystêpów w najwiêkszych wiatowych imprezach
slalomu kajakowego.
A póki co krakowski tor zaprasza kibiców i sympatyków kajakarstwa na Mistrzostwa Europy Juniorów i
M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy U-23 w Slalomie Kajakowym. Zawody odbêd¹ siê 18-21 sierpnia br. Jestemy pewni, ¿e emocji nie zabraknie równie¿ przy udziale dobrze przygotowanej reprezentacji Polski.

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

1.

Poz.

Arkadiusz Nieæ
i Konrad
Bobrowski
(LM UKS
Puma)
zajêli 3 miejsce w konkurencji C-2

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

1.

Poz.

W ramach zadañ programu Sport Wszystkich Dzieci, realizowanych przez Polski Zwi¹zek Kajakowy (PZKaj) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na sztucznym
torze kajakowym usytuowanym na Wile w Krakowie, poni¿ej stopnia wodnego Kociuszko, rozegrano zawody w slalomie kajakowym dla Uczniowskich Klubów Sportowych.
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Nazwa klubu

Poz.

Kraków, Tor Kajakowy,
3 maja 2005 r.

Bezporednim organizatorem by³ Krakowski Klub Kajakowy, który jest administratorem toru slalomowego. Przy
piêknej s³onecznej pogodzie rywalizowano w kilku grupach
wiekowych: dziewczêta roczniki 91-92 oraz 93-94 w konkurencji K-1 (kajaki jedynki), a ch³opcy w rocznikach 91-92,
93-94, 95 i m³odsi w konkurencji K-1 oraz C-1 (kanadyjki
jedynki) i C-2 (kanadyjki dwójki). Zawody odbywa³y siê zgodnie z regulaminem slalomu kajakowego PZKaj. Trasa slalomu licz¹ca 12 bramek usytuowana by³a w dolnej, ³atwiejszej
czêci toru, ograniczono równie¿ wielkoæ przep³ywu wody.
W zawodach uczestniczy³o ³¹cznie 79 osad (87 osób) z 5
Uczniowskich Klubów Sportowych z Gostwicy k. Nowego S¹cza, Szczawnicy, Krocienka n. Dunajcem, Sromowiec Wy¿nych,
Drzewicy k. Opoczna oraz z klubów KKK Kraków i AZS-AWF
Kraków. Gocinnie wyst¹pili te¿ zawodnicy ze S³owacji, dwóch
ch³opców oraz trzy dziewczyny. Wiêkszoæ najm³odszych adeptów tej niezwykle trudnej dyscypliny sportu po raz pierwszy mia³a
okazjê zmierzyæ siê z tras¹ slalomow¹ ustawion¹ na trudnym nawet dla doros³ych zawodników - krakowskim torze.
Widaæ by³o tremê, podniecenie, u niektórych wrêcz parali¿uj¹cy ruchy strach przed wywrotk¹ czy wpadniêciem w zawirowania i odwoje szybko p³yn¹cej wody. M³odzie¿ dopingowana by³a
¿ywio³owo przez rodziców, opiekunów, trenerów oraz korzystaj¹cych z piêknej majowej pogody licznych mieszkañców Krakowa,
dla których punktem docelowym rowerowych weekendowych
wêdrówek jest pobliski Tyniec i atrakcje toru kajakowego.
Zawody zdominowa³ Ludowy Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Puma, któremu na co dzieñ patronuje
najlepszy od lat w Polsce klub szkol¹cy m³odzie¿ w slalomie
kajakowym  KS Start Nowy S¹cz. Prezesem i motorem
dzia³ania klubu jest dyrektor Szko³y Podstawowej w Gostwicy Józef Nieæ, przed laty czo³owy zawodnik KS Start Nowy
S¹cz. Zawodnicy tego klubu a¿ 11 razy stawali na podium,

Miejsce
1.

Imiê i nazwisko
zawodnika Klub

1.

Monika Liptak
UKS "Sp³yw" Sromowce
Wy¿ne

94

497,75

2.

Monika P³uciennik
UKS "Rekiny" Dr zewica

93

3.

El¿bieta Dêbska
UKS "Sp³yw" Sromowce
Wy¿ne

94

Poz.

Imiê i nazwisko
zawodnikaKlub

1.

Kacper Gondek
LM UKS "Puma" Gostwica

93

163,91

690,94

2.

Szymon Hedwig
LM UKS "Puma" Gostwica

93

185,04

760,29

3.

Andr zej Br zeziñski
UKS "Pr ze³om" Krocienko n. Dunajcem

93

188,69

K-1 Ch³opcy
rocznik 91-92
zawody ukoñczy³o
17 zawodników

K-1 Ch³opcy
rocznik 93-94
zawody ukoñczy³o
13 zawodników

K-1 Ch³opcy
rocznik 95
i m³odsi
zawody ukoñczy³o
7 zawodników

C-2 Ch³opcy
rocznik 91-94
zawody ukoñczy³o
8 osad

C-1 Ch³opcy
rocznik 91-92
zawody ukoñczy³o
9 zawodników

C-1 Ch³opcy
rocznik 93-94
zawody ukoñczy³o
13 zawodników
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Najwiêksza impreza
lekkoatletyczna w Polsce
dla dzieci ze szkó³
podstawowych

Zdjêcia
z imprezy
prezentujemy
równie¿ na
III ok³adce.

XI Ogólnopolski
Fina³ Czwartków
Lekkoatletycznych

To idzie m³odoæ

Czwartki Lekkoatletyczne s¹ cykliczn¹, masow¹ imprez¹
sportow¹ dla dzieci w wieku 13, 12, 11 lat i m³odszych.
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sport
dla wszystkich

Kolorowy korowód dzieci,
skupionych wokó³ transparentu
miasta, w barwach którego
wystêpowa³y, defiluj¹cy przed
trybunami po stadionie AWF w
Warszawie otworzy³ uroczyste
zakoñczenie XI Czwar tków
Lekkoatletycznych.
Dzieci prezentowa³y siê wspaniale, choæ po zejciu ze
stadionu nie zawsze potrafi³y
zapanowaæ nad emocjami.
Rozstrój ¿o³¹dka, drobne
zadrapania nie wiadomo jak i
sk¹d siê pojawiaj¹ce, krew z
nosa... S³u¿ba medyczna mia³a
pe³ne rêce roboty.
W miasteczku na polu namiotowym, gdzie dzieci mog³y zregenerowaæ si³y miêdzy startami,
panowa³ radosny nastrój.
Harcerze z Gostynia (od kilku
lat uczestnicz¹cy w organizacji
imprezy) wydawali posi³ki.

Elzbieta Piotrowska
Agnieszka Bulicz
n

Zielono-czerwoni klowni na
szczud³ach organizowali
imprezy dodatkowe dla
m³odocianych widzów,
dzielnie sekundowa³y im
dziewczêta w barwach
Banku Dzieciêcych Umiechów (program realizowany
przez Bank Zachodni WBK,
sponsora imprezy).
Z trybun stadionu rozlega³y
siê okrzyki m³odzie¿y dopinguj¹cej kole¿anki i kolegów
z w³asnego miasta oraz
trenerów zagrzewaj¹cych do
walki. Sporo by³o ³ez radoci ze zwyciêstwa lub
rozpaczy z przegranej.
Wzrusza³ widok ma³ych
sylwetek z zapa³em ustawiaj¹cych siê na linii star tu.
Oby tego entuzjazmu wystarczy³o im jeszcze na wiele
lat. (ej)

Fot. Stowarzyszenie "Spor t Dzieci i M³odzie¿y"

Przebieg zawodów transmitowa³a telewizja publiczna
oraz telewizja Polsat. Prasa równie¿ zamieci³a informacje
z przebiegu imprezy.
Zwyciêzcy wy³onieni w poszczególnych konkurencjach
otrzymali puchary oraz drobne upominki. Zdobywcy pierwszych miejsc w nagrodê pojad¹ we wrzeniu na tygodniow¹
wycieczkê do Eurodisneylandu pod Pary¿em.
We wrzeniu rozpocznie siê 12. edycja Czwartków Lekkoatletycznych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na stronê internetow¹ Stowarzyszenia Sport Dzieci i M³odzie¿y www.czwartki.pl/czwartki

Fot. Stowarzyszenie "Spor t Dzieci i M³odzie¿y"

Fot. Stowarzyszenie "Spor t Dzieci i M³odzie¿y"

Fot. Stowarzyszenie "Spor t Dzieci i M³odzie¿y"

XI edycja imprezy odby³a siê w 60 miastach. Jej organizatorami by³y miêdzy innymi TKKF,UKS, OZLA, SZS oraz
orodki sportu i rekreacji a tak¿e urzêdy miejskie. Zorganizowano 571 imprez, w których uczestniczy³o oko³o 150 tysiêcy dzieci. Zawodnik podczas jednych zawodów mia³ prawo startu w dwóch konkurencjach, jednej technicznej i jednej biegowej.
1315 czerwca na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odby³ siê XI Ogólnopolski Fina³
Czwartków Lekkoatletycznych. Prawo startu w finale
uzyska³y osoby, które w cyklu zawodów jesieñ 2004 
wiosna 2005 uczestniczy³y co
najmniej piêæ razy w zawodach i startowa³y w finale w
swoim miecie.
W finale ogólnopolskim,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem, zawodnik mia³
prawo startu tylko w jednej
konkurencji. Na fina³ przyjecha³o ponad 4000 dzieci, czyli
po trzech zawodników z danej konkurencji. Zawodnicy i
ich opiekunowie zakwaterowani byli na terenie miasteczka namiotowego, które nieodp³atnie wybudowa³o wojsko.
Dzieci w wolnych chwilach zwiedza³y Warszawê, a wieczorem bawi³y siê w dyskotece, w pobli¿u miejsca zakwaterowania.
Uroczystego otwarcia XI Ogólnopolskiego Fina³u Czwartków Lekkoatletycznych dokona³, 13 czerwca, prezes Stowarzyszenia Sport Dzieci i M³odzie¿y Andrzej Majkowski. W
uroczystoci uczestniczyli zawodnicy, opiekunowie, przedstawiciele w³adz miasta oraz organizacji sportowych, sponsorzy i zaproszeni gocie, w tym znani sportowcy  medalici
olimpijscy z szefow¹ PZLA, Iren¹ Szewiñsk¹ na czele.

Fot. Stowarzyszenie "Spor t Dzieci i M³odzie¿y"

sport dzieci i m³odzie¿y

33

s

port dzieci i m³odzie¿y
sport dla wszystkich

sport dzieci i m³odzie¿y

Lista
zwyciêzców
XI Ogólnopolskiego Fina³u

Liczba
zdobytych medali
podczas XI Ogólnopolskiego Fina³uCzwartków

Czwartków Lekkoatletycznych 2005
LP

Nazwisko

Imiê

Rocznik

Lekkoatletycznych
Miasto

Wynik

LP

Nazwisko

Imiê

Rocznik

Miasto

Wynik

Nazwisko

Imiê

Rocznik

Miasto

Wynik

Skok wzwy¿

600 M

60 M

LP

Miasto

Z³oto

Srebro

Br¹z

Ogó³em

Poznañ

7

5

3

15

1

Sochañska

Sylwia

Szczecin

8,11

1

widerska

Agnieszka

Szczecin

1,3975

1

Langowska

Alina

Gdynia

1,58

2.

Szczecin

4

2

1

7

2

Spadar zewska

Ma³gor zata

Warszawa

8,17

2

Gwi¿d¿

Sylwia

Bytów

1,4027

2

Kar wel

Angelika

Suwa³ki

1,55

3.

Pi³a

3

1

0

4

3

Kawa

Julia

Gdynia

8,18

3

Karawaj

Anna

Sztum

1,4128

3

Szymañska

Magdalena

Gr udzi¹dz

1,49

4.

Gdynia

3

0

1

4

1

Iwanowicz

Micha³

Pi³a

7,55

1

Skóra

Agnieszka

Szczecin

1,4570

1

Marcinkowski

Kacper

Kutno

1,65

5.

¯ar y

2

3

3

8

2

Jaworski

Szymon

I³awa

7,56

2

Lipiecka

Agnieszka

Poznañ

1,4713

2

Starszewski

Arkadiusz

Z³otów

1,62

6.

Kutno

2

0

1

3

3

Sawicki

Adrian

Poznañ

7,73

3

Wojtkiewicz

Anna

¯ar y

1,4734

3

Koniszewski

Tadeusz

Suwa³ki

1,59

7.

Radom

2

0

0

2

1

Rzechu³a

Maja

¯ar y

8,52

1

Perlik

Ewelina

Bytów

1,5354

1

Gor zelañczyk

Agata

Poznañ

1,47

8.

Gr udzi¹dz

1

3

1

5

Stu³a

Mar tyna

Nowa Sól

1,5407

2

Micha³ek

Aleksandra

Pi³a

1,42

9.

Warszawa

1

2

2

5

Dymkowska

Agnieszka

I³awa

1,5412

3

Sadowska

Magda

Be³chatów

1,42

10.

Tor uñ

1

1

2

4

1

Baszczyñski

Mariusz

Poznañ

1,52

11.

Nowa Sól

1

1

1

3

1992

1992

1993

1992

LP
1.

1993

1994

1992

1992

1993

2

Duszyñska

Mar ta

Gr udzi¹dz

8,55

2

3

Kalinowska

Zuzanna

Tor uñ

8,62

3

1

Suszek

Kamil

Szubin

8,17

1000 M

2

Drozdowski

Filip

Tor uñ

8,21

1

Stachowiak

Huber t

Poznañ

2,4998

2

Nowak

Mateusz

Poznañ

1,49

12.

Bytów

1

1

1

3

3

Wróblewski

Patr yk

¯ar y

8,39

2

Kowalski

£ukasz

I³awa

2,5052

3

Tasar z

Pr zemys³aw

Z³otów

1,49

13.

Otwock

1

1

1

3

1

£abiak

Zuzanna

Gdynia

8,79

3

Idziak

Micha³

Poznañ

2,5301

1

Rydz

Aneta

Radom

1,44

14.

Szubin

1

0

2

3

2

Janik

Malwina

Szczecin

8,90

1

Chyliñski

Kamil

Stalowa Wola

3,0257

2

Abramowska

Aleksandra

Gr udzi¹dz

1,39

15.

Skierniewice

1

0

1

2

Inowroc³aw

8,92

2

Okuniewicz

Piotr

¯ar y

3,0521

3

Trawiñska

Magdalena

Suwa³ki

1,27

16.

Wolsztyn

1

0

1

2

Radom

8,58

3

Pomianowski

Patr yk

Skierniewice

3,0523

1

Skiba

Ar tur

Otwock

1,42

17.

Ustka

1

0

1

2

Ciechanów

8,70

1

Florek

£ukasz

Skierniewice

3,1436

2

Gr zyb

Bar tomiej

Hr ubieszów

1,39

18.

Wroc³aw

1

0

0

1

8,72

2

Kowalski

Sebastian

Kielce

3,1475

3

Król

Maksymilian

Otwock

1,35

19.

Bydgoszcz

1

0

0

1

3

Rozmus

Kamil

Zamoæ

3,1590

Rzut pi³eczk¹ palantow¹

20.

Stalowa Wola

1

0

0

1

Poznañ

57,00

21.

Suwa³ki

0

3

3

6

I³awa

0

2

2

2

3

Potrepko

Mar ta

1

Bojek

Micha³

2

Ozdarski

£ukasz

3

Skr zypczak

1993

1994

1994

Rober t

Wolsztyn

300 M
1

Barszcz

Vivien

2

Witkowska

Justyna

3

Lach

Magda

1

Donczew

Konrad

2

Winiarski

Adam

3

Szemelpfening

Zbigniew

1

Pigulska

Anna

2

Dolot

Marlena

3

Odlanicka

Wiktoria

1

Cielawski

Bar tek

2

M¹ka

Tymoteusz

1992

1992

1993

1993

1992

1993

1994

Ustka

42,36

Skok w dal

Warszawa

42,77

1

Doliñska

Agnieszka

Gr udzi¹dz

Ustka

43,46

2

Komorowska

Agnieszka

Pu³tusk

Wroc³aw

40,24

3

Szpakowska

Ewelina

Zabr ze

40,85

1

Lewandowski

Rados³aw

B³oñski

Bar t³omiej

1992

1992

Giersig

5,06

2

Makowska

Mar ta

Poznañ

56,00

22.

4,94

3

Stokowska

Kamila

S³awno

55,50

23.

Z³otów

0

1

1

2

Suwa³ki

4,85

1

Ruskowiak

Filip

Poznañ

75,50

24.

Inowroc³aw

0

1

1

2

Tor uñ

5,80

2

Ko miñski

Micha³

Inowroc³aw

75,00

25.

Ciechanów

0

1

1

2

¯ar y

5,75

3

Morko

Daniel

Kutno

5,65

1

Nowak

Zuzanna

Pi³a

4,82

2

Winiewska

Paulina

Szubin

41,14

Kutno

44,61

3

Rewerski

Sebastian

Suwa³ki

44,76

1

Danielska

Klaudia

Poznañ

45,44

2

Staszkiewicz

Emilia

Suwa³ki

4,70

3

Skweres

Agnieszka

Poznañ

42,85

3

Zawadzka

Katar zyna

Warszawa

4,65

1

Henczke

Huber t

Gr udzi¹dz

43,38

1

¯urek

Mateusz

Wolsztyn

5,28

2

Sosiñski
Wojeñski

1993

1994

1

2

1993

1994

1992

1992

1993

Warszawa

73,00

26.

Kielce

0

1

0

1

Bydgoszcz

58,00

27.

Chor zów

0

1

0

1

¯ar y

50,50

28.

Grójec

0

1

0

1

29.

Kozienice

0

1

0

1

Bytów

50,00

Poznañ

66,00

30.

Pu³tusk

0

1

0

1

Filip

Grójec

64,50

31.

Hr ubieszów

0

1

0

1

Piotr

G³ogów

63,00

32.

Siedlce

0

1

0

1

1993

Tor uñ

43,84

2

Wasiñski

Pr zemys³aw

Kozienice

5,15

3

Gdynia

45,35

3

Zieliñski

Pawe³

¯ar y

5,08

1

Onifaciuk

Natalia

Szczecin

43,50

33.

Zabr ze

0

1

0

1

Sylwia

Szczecin

45,93

1

witalska

Paulina

¯ar y

4,57

2

Ka mierczak

Malwina

Poznañ

41,50

34.

Zamoæ

0

0

2

2

Alicja

Szubin

46,64

2

Andr ychiewicz

Joanna

Chor zów

4,40

3

Kossacka

Natalia

Ciechanów

39,50

35.

S³awno

0

0

1

1

Wojtyna

Agata

Zamoæ

4,39

1

Muszyñski

£ukasz

Nowa Sól

54,00

36.

Sztum

0

0

1

1

Pi³a

4,80

2

Majchr zak

Micha³

Siedlce

53,50

37.

Be³chatów

0

0

1

1

3

Durczak

Tobiasz

Nowa Sól

52,50

38.

G³ogów

0

0

1

1

3

Dro¿d¿ewski

Mariusz

1

Greszta

Aleksandra

2

Fabiañczyk

3

Michalczak

1994

1994

1

Gralewski

Micha³

Warszawa

45,63

3

2

G³asek

Mateusz

Otwock

45,73

1

Draszawka

Bar t³omiej

3

Kaszlewicz

Kr ystian

I³awa

46,25

2

Szybiak

Mateusz

Poznañ

4,75

3

Salak

Patr yk

Szczecin

4,65

34
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1994

1994

1994

1994

W XI Ogólnopolskim Finale Czwar tków Lekkoatletycznych wyst¹pi³y równie¿ reprezentacje innych
miast, któr ym jednak nie uda³o siê zdobyæ ¿adnego medalu. By³y to: Augustów, Che³m, Chrzanów,
Gr yfów l¹ski, Kalisz, K³odzko, Kruszwica, £obez, £om¿a, Miêdzychód, M³awa, Nak³o n. Noteci¹,
O³awa, Police, Pszczyna, Sejny, Sieradz, Sochaczew, wiecie, Tuchola, Zgierz, ¯yrardów.
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Prezentacja

dobrych

praktyk

cz.1

Uczniowski Klub Spor towy
Sp³yw Sromowce Wy¿ne
(woj. ma³opolskie; pow. nowotarski)
Charakterystyczn¹ cech¹ klubu UKS Sp³yw Sromowce Wy¿ne jest jego samodzielnoæ finansowa. Klub praktycznie
nie korzysta z ¿adnych dotacji. Wszystkie rodki na dzia³ania statutowe wypracowane s¹ przez cz³onków, dzia³aczy i
kierownictwo klubu. rodki pozyskiwane s¹ m.in. z dzia³alnoci gospodarczej. W gminnym konkursie na obs³ugê parkingów pod zamkiem w Czorsztynie i na przystani flisackiej
w K¹tach najlepsza okaza³a siê oferta z³o¿ona przez UKS
Sp³yw.

W okresie zimowym klub prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu narciarskiego na pobliskich trasach zjazdowych. Nie boi
siê te¿ innych dzia³añ. Kilka lat temu zakupiono autokar
(rodki w³asne plus kredyt bankowy), który wykorzystywany jest nie tylko do realizacji celów statutowych, ale wynajmowany równie¿ na zasadach komercyjnych, przynosz¹c
dla klubu spore dochody.
Ze rodków w³asnych klub dofinansowa³ inwestycje w
szkole (termomodernizacja salki gimnastycznej), wspomóg³
te¿ miejscowy Ludowy Klub Sportowy, przekazuj¹c rodki
na dofinansowanie inwestycji boiska pi³karskiego. Jednym
z efektów pracy klubu jest zaanga¿owanie ca³ej miejscowej
spo³ecznoci w przedsiêwziêcia realizowane przez UKS i akceptacja szeroko zakrojonej dzia³alnoci wychowawczej i
edukacyjnej prowadzonej przez prezesa UKS i jednoczenie
dyrektora miejscowej SP, Wojciecha Kowalczyka.

Geneza klubu
Przed powstaniem UKS Sp³yw uczniowie szko³y podstawowej w Sromowcach Wy¿nych trenowali w szkó³ce kajakowej, któr¹ opiekowa³ siê klub Sokolica w Krocienku
n. Dunajcem. Trenerem i wychowawc¹ tej szkó³ki by³ Wojciech Kowalczyk, który odnosi³ sukcesy w kajakarstwie górskim (Mistrzostwo Polski 1980 r.). 4 padziernika 1994 r. w
szkole podstawowej w Sromowcach Wy¿nych odby³o siê
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10 lat Uczniowskich
W ubieg³ym roku obchodzilimy jubileusz 10-lecia funkcjonowania w Polsce systemu Uczniowskich Klubów Sportowych oraz realizacji skierowanego do tych klubów programu pn. Sport Wszystkich Dzieci, finansowanego ze
rodków pochodz¹cych z dop³at do stawek w grach
liczbowych, zgodnie z zapisami ustawy z 29 lipca 1992 r.
o grach losowych i zak³adach wzajemnych (DzU z 2004 r.
Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703). By³a to doskona³a
okazja, aby podj¹æ ró¿norodne dzia³ania zmierzaj¹ce do
oceny dzia³alnoci tych klubów.
Jeden z takich programów badawczych realizowany by³ na
zlecenie MENiS przez zespó³ Katedry Teorii i Metodyki
Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach pod kierunkiem dr. Rajmunda Tomika. Na ³amach biuletynu Sport

zebranie za³o¿ycielskie. Powo³ano Uczniowski Klub Sportowy o nazwie Sp³yw. Za³o¿ycielami klubu by³y 24 osoby, z
których wybrano prezesa, zosta³ nim Wojciech Kowalczyk
pe³ni¹cy tê funkcjê do dzi.

Sekcje, cz³onkowie
Kajakarstwo górskie to 65 zawodników i zawodniczek w
ró¿nych kategoriach wiekowych (seniorzy, juniorzy, m³odzicy, dzieci); tenis sto³owy - 40 zawodników i zawodniczek
(m³odzicy); dyscypliny uzupe³niaj¹ce to pi³ka no¿na, narciarstwo alpejskie i narciarstwo biegowe.

Klubów Sportowych
dla Wszystkich (nr 2 z 2004 roku) przedstawiono fragment wyników sonda¿u diagnostycznego UKS przeprowadzonego wród wszystkich klubów zarejestrowanych w
Departamencie Sportu Powszechnego MENiS. W bie¿¹cym numerze oraz w nastêpnych pragniemy przedstawiæ
dzia³alnoæ wybranych klubów uczniowskich, które z
ró¿nych przyczyn wyró¿niaj¹ siê w swoim rodowisku. S¹
to fragmenty przygotowanej do wydania obszernej publikacji dotycz¹cej dzia³alnoci UKS.
W celu zaprezentowania dobrych praktyk w UKS opracowany zosta³ arkusz hospitacji klubu zwieraj¹cy zagadnienia i pytania, dziêki którym mo¿liwe by³o zwiêz³e i
porównywalne ukazanie istotnych elementów charakterystycznych dla jego dzia³alnoci. Hospitacje odby³y siê w

Zar z¹d
prezes: Wojciech Kowalczyk - dyrektor szko³y, rodzic,
trener, nauczyciel wychowania fizycznego, mened¿er
sportu;
n wiceprezes: Leszek Góralski - rodzic, emerytowany pracownik Stra¿y Granicznej;
n sekretarz: Edward Groñ - by³y dyrektor szko³y, historyk;
n skarbnik: Marek Kowalczyk - instruktor kajakarstwa
górskiego, nauczyciel wychowania fizycznego;
n cz³onkowie Zarz¹du: Bogumi³ Zachara - rodzic, kierowca autokaru, Robert Bierzanowski - rodzic, pracownik
n

listopadzie i grudniu 2004 r. Ankieterami byli studenci i
pracownicy AWF w Katowicach, gdzie w Katedrze Teorii i
Metodyki Wychowania Fizycznego od kilku lat prowadzone
s¹ szeroko zakrojone badania uczniowskich klubów
sportowych.
Przedstawienie ró¿norodnych inicjatyw byæ mo¿e zainspiruje cz³onków i dzia³aczy UKS do wprowadzenia w swoich
klubach podobnych, sprawdzonych i skutecznych rozwi¹zañ, co mo¿e przyczyniæ siê do lepszego i bardziej efektywnego ich funkcjonowania.
Prezentacjê rozpoczynamy od klubu UKS Sp³yw
Sromowce Wy¿ne. W nastêpnej kolejnoci przedstawimy: UKS Olimp Grodków, SKS Jantar z Racota oraz
UKS wierklaniec.

Przemys³aw Plewa
i Tomasz Janczy
(obaj po 13 lat)
to aktualnie
najlepsza osada
klubu w kanadyjkowych dwójkach
(C-2) w rocznikach 91-94
Fot. Wojciech Kudlik

Stra¿y Granicznej, Stanis³aw Kret - rodzic, Andrzej Janczy - rodzic, pracownik Elektrowni Wodnej, Pawe³ Pierwo³a - sympatyk, ratownik WOPR.

Profil dzia³alnoci
Od pocz¹tku klub nastawiony jest na rekreacjê i propagowanie zdrowego stylu ¿ycia wród m³odych ludzi. Je¿eli kto
ma mo¿liwoci i chce rozwijaæ swój talent sportowy, klub
zawsze pomaga w dalszej karierze. W ci¹gu 10 lat w klubie
wychowa³o siê m.in. kilku reprezentantów Polski w slalomie kajakowym.
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Miejsce prowadzenia
dzia³alnoci
Sala gimnastyczna, si³ownia, kompleks boisk przy SP w Sromowcach Wy¿nych, rzeka
Dunajec przy Zespole Zbiorników Wodnych
Niedzica.

Koszty wynajmu obiektów
W ramach wspó³pracy ze szko³¹ klub nie
ponosi ¿adnych kosztów.

sukcesy sportowe

P

Posiadane rodki tr wa³e
i sposób ich pozyskania
Autobus - zakupiony ze rodków w³asnych
klubu; kajaki slalomowe, polo i inne, bramki
do pi³ki no¿nej, ergometr wiolarski, sto³y do
tenisa sto³owego oraz sprzêt do gier zespo³owych i gimnastyki - klub otrzyma³ z MENiS
w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci; wieloczynnociowy Atlas do æwiczeñ
si³owych zakupiono z funduszy przekazanych
przez gminê Czorsztyn na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzewoci.

1995 r.

I Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS-ów w slalomie kajakowym klub zajmuje II miejsce; udzia³ zawodników klubu w Mistrzostwach Europy Juniorów (II miejsce);

prosto z MENiS

1996 r.

uczestnictwo zawodników klubu w Mistrzostwach wiata Juniorów (II miejsce);

1997-2002 r.

Wojciech Kowalczyk - prezes i
motor napêdowy
klubu UKS Sp³yw
Sromowce Wy¿ne
podczas uroczystego zakoñczenia
zawodów kajakowych... po³¹czenie
tradycji z nowoczesnoci¹

zawodnicy klubu UKS Sp³yw startuj¹ w barwach klubu Sokolica
Krocienko n. Dunajcem, odnosz¹ liczne sukcesy indywidualne i
dru¿ynowe; wielokrotnie staj¹ na podium podczas Mistrzostw
Polski, zawodów o Puchar Polski, zawodów Ligi M³odzików;

2004 r.

UKS Sp³yw ju¿ jako samodzielny klub zajmuje wysokie miejsca
w sportowej rywalizacji:
n Liga M³odzików - II miejsce dru¿ynowo, indywidualnie ch³opcy
zdobywaj¹ dwukrotnie drugie miejsce w punktacji ogólnej,
n Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y - dziewczêta zdobywaj¹ dwa
medale indywidualne (z³oty i br¹zowy),
n Mistrzostwa Polski Juniorów - srebrny medal indywidualnie w
rywalizacji dziewcz¹t,
n w rankingu Polskiego Zwi¹zku Kajakowego klub zosta³ sklasyfikowany na IV pozycji wród wszystkich UKS-ów,
n udzia³ zawodniczki klubu (Agnieszka Nosal) w Mistrzostwach
wiata Juniorów oraz M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy do
lat 23 rozgr ywanych w Krakowie.

Wspó³praca ze szko³¹
Wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze. Wiêkszoæ zawodników to uczniowie szko³y podstawowej w Sromowcach
Wy¿nych oraz gimnazjum w Sromowcach Ni¿nych.
Sprzêt UKS znajduje siê w szkole i jest wykorzystywany
na lekcjach wychowania fizycznego. W roku 2005 zosta³a nawi¹zana wspó³praca ze szko³¹ podstawow¹ w
Sromowcach Ni¿nych w celu za³o¿enia tam szkó³ki kajakarstwa górskiego.

Wspó³praca z samor z¹dem
UKS Sp³yw cile wspó³pracuje z Rad¹ Gminy Czorsztyn,
Wspólnot¹ Wiejsk¹ Wsi Sromowce Wy¿ne, Pieniñskim Parkiem Narodowym w Krocienku, Zespo³em Elektrowni Wodnych Czorsztyn - Niedzica, Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pieniñskich na rzece Dunajec, starost¹ Spiskiej Starej Wsi po stronie s³owackiej. Wspó³praca uk³ada siê wspaniale i przynosi obopólne wymierne korzyci.

Wspó³praca z organizacjami
kultur y fizycznej
Nawi¹zany zosta³ kontakt z klubami kajakowymi na S³owacji (Liptowski Mikulasz, Dolny Kubin, Spiska Stara Wie).

UKS wspó³pracuje z Ludowym Klubem Sportowym Sp³yw
Sromowce Wy¿ne, Okrêgowym Zwi¹zkiem Kajakowym w
Nowym S¹czu, Polskim Zwi¹zkiem Kajakowym w Warszawie.

Finanse klubu
Przychody: wp³ywy z dzia³alnoci gospodarczej wynios³y w
2003 r. 180 000 z³. ród³a przychodów: obs³uga parkingu,
us³ugi transportowe, wypo¿yczalnia nart.
Wydatki: druki, materia³y biurowe, koszty eksploatacji autokaru, zakup sprzêtu sportowego, nagrody dla zawodników, wyjazdy na zawody i obozy, wyjazdy na basen, badania profilaktyczne ukierunkowane na wykrywanie wad postawy, koszty u¿ywania prywatnego samochodu, wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników,
dzier¿awy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, prowizje bankowe, op³aty pocztowe, amortyzacja autokaru, termomodernizacja salki gimnastycznej, dop³ata do inwestycji LKS Sp³yw.
Ksiêgowoæ: obs³uga ksiêgowa klubu prowadzona jest
przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o
pracê w wymiarze 1/3 etatu.

Fot. Wojciech Kudlik

Sukcesy organizacyjne
Klub od 2000 r. organizuje coroczne Miêdzynarodowe Regaty Memoria³ Druhny Olgi Ma³kowskiej (Patronka Szko³y Podstawowej w Sromowcach Wy¿nych) w kajakarstwie
górskim (slalom i zjazd kajakowy). W zawodach startuje
oko³o 130 najm³odszych kajakarzy. Od 2003 r. UKS Sp³yw
organizuje Miêdzynarodowe Mistrzostwa Pienin w Narciarstwie Alpejskim. Imprezy te by³y ujête w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Sportowych w ramach obchodów roku
2004 jako Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport.

Sukcesy wychowawcze
>>UKS Sp³yw poprzez swoj¹ dzia³alnoæ pomaga zawodnikom
i uczniom naszej miejscowoci. Dwóch zawodników ju¿ ukoñczy³o AWF w Krakowie, jedna zawodniczka uczy siê w Szkole
Mistrzostwa Sportowego (o profilu slalom kajakowy) w Krakowie. Dziêki klubowi uczniowie-zawodnicy mog¹ wyjechaæ poza
granice swojej miejscowoci i poza granice pañstwa (niektórzy
po raz pierwszy), zobaczyæ kulturê innych ludzi, poznaæ nowych
kolegów i przyjació³. Bardzo dobre i rozlegle kontakty - nie tylko
w obszarze sportu - klub utrzymuje ze S³owakami. W naszym
szkolnym rodowisku brak jest narkotyków, nikotyny, przeja-

wów agresji. Wszyscy uczniowie koñcz¹cy szko³ê posiadaj¹ umiejêtnoæ p³ywania, co jest szczególnie wa¿ne dla ch³opców jako
przysz³ych kandydatów do pracy z zawodzie flisaków pieniñskich<< (cyDane adresowe
tat W. Kowalczyk).
Wyró¿nikiem UKS Sp³yw SroUczniowski Klub Sportowy Sp³yw,
mowce Wy¿ne jest to, ¿e dzia³alno34-443 Sromowce Wy¿ne,
ci¹ sportowo-rekreacyjn¹ obejmuul. Nad Zalewem 12,
je dzieci i m³odzie¿ nie tylko miejwoj. ma³opolskie, powiat nowotarski,
scowej szko³y, ale równie¿ z terenów
tel. (0-18) 262-97-02,
okolicznych miejscowoci gminy
e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl
Czorsztyn, z terenów przygranicznych w Pieninach. Wiod¹c¹ sekcj¹
jest sekcja kajakarstwa górskiego (slalom i zjazd kajakowy),
której osi¹gniêcia mo¿na mierzyæ w skali sukcesów na arenie ogólnopolskiej, ale równie¿ na arenie miêdzynarodowej.
Informacje o dzia³alnoci klubu uzyskano od prezesa
klubu Wojciecha Kowalczyka.

Rajmund Tomik (AWF w Katowicach)
Wojciech Kudlik (Departament Sportu Powszechnego MENiS)
n
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Rekreacja
jako
socjalno
kulturowy

fenomen

wspó³czesnego wiata

D

Dyskusja powiêcona teorii i praktyce zwi¹zanej z rekreacj¹ jest ostatnio prowadzona
bardzo aktywnie. To zrozumia³e, gdy¿ takie
zagadnienia jak wczasy, rozrywka, turystyka,
fashion-business, funkcjonowanie kurortów, parków
wypoczynku itd. s¹ w ten czy inny sposób powi¹zane z rekreacj¹. W tym kontekcie zupe³nie naturalnie wygl¹da próba odniesienia siê do ogólnej teorii
rekreacji, do okrelenia jej przedmiotowego zakresu i uwiadomienia roli rekreacji jako specyficznej
dziedziny nauki i praktyki spo³ecznej z odpowiedni¹ metodologi¹ badañ w danym obszarze.

Jednoczenie rodz¹ siê dwa pytania o charakterze metodologicznym, które podaj¹ w w¹tpliwoæ
mo¿liwoæ zbudowania takiej ogólnej teorii. Pierwsze  o charakterze przedmiotowym, opisywanym
przez pojêcie rekreacja, drugie  o charakterze
problemowym nauki o rekreacji. W pierwszym przypadku chodzi o przezwyciê¿enie rozbie¿noci w
zwi¹zku z semantyk¹ pojêcia, a w drugim  o traktowanie rekreacji jeli nie jako samodzielnej nauki
to przynajmniej jako obszaru wiedzy, zak³adaj¹cej
miêdzydyscyplinarne podejcie do badania.
W pierwszym przypadku problem wynika nie z
faktu istnienia ró¿nic w interpretacjach pojêcia rekreacja, lecz z tego, ¿e pojêcie to uto¿samiane jest z
innymi, takimi jak odpoczynek, rozrywka, wczasy,
odnowa si³ itp. Taki ci¹g mo¿na zobaczyæ w wielu
s³ownikach. I nie chodzi o to, ¿e okrelenia te nie s¹
synonimami i sprowadzaj¹ siê do ró¿nych zakre-

Odpoczynek,
rozrywka,
wczasy,
odnowa si³ itp.
sów problematycznych, lecz w tym, ¿e rekreacja za ka¿dym
razem jest sprowadzana do jednego z tych pojêæ oraz w postaci synonimu jednego z nich w ró¿nych kontekstach wykorzystywana w takim znaczeniu, który bardziej siê podoba

Fragmenty wyst¹pieñ na VIII Miêdzynarodowym Sympozjum
Sport dla Wszystkich - edukacj¹ jutra 4-5 czerwca 2005 r., Zamoæ
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autorowi. W³anie w fakcie synonimicznoci zawiera siê
pierwszy problem: po co dodawaæ nieokrelone nowe, jeli
ju¿ istnieje sprawdzone stare? Mo¿na, oczywicie, nazwaæ naukê o rekreacji systemem nauk o odpoczyn-

Rekreacja za ka¿dym
razem jest sprowadzana do jednego z tych
pojêæ oraz w postaci
synonimu jednego
z nich w ró¿nych kontekstach wykorzystywana w takim znaczeniu, który bardziej siê
podoba autorowi.

ku, ale jaki to ma sens? Tak samo trudno dostrzec celowoæ nazywania rekreacj¹ wczasów (spêdzania wolnego czasu).
W ten sposób obserwujemy zatracanie
siê pojêcia rekreacja wród innych pojêæ,
co rodzi w pe³ni uzasadnione w¹tpliwoci:
czy rekreacja ma swój specyficzny problemowy zakres, czy mamy do czynienia z nowomodnym terminem, nie wnosz¹cym niczego nowego, ale wokó³ którego w miarê jego rozkrêcania rodz¹ siê teoretyczne batalie?
W drugim pytaniu dotycz¹cym aspektu problematycznego sprawa nie wygl¹da lepiej. Za³ó¿my, ¿e mówimy re-

kreacja, a mylimy odpoczynek. Na
czym w tym przypadku polega sedno i
nowoæ problematyki rekreacyjnej?
Cz³owiek pracuje i odpoczywa - to jest
naturalny cykl, polegaj¹cy na mechanizmach samoregulacji organizmu i nie
kryje siê za tym ¿aden problem. Cz³owiek zawsze musia³ odpoczywaæ, nawet
nie maj¹c pojêcia o rekreacji.
Natomiast mówienie o racjonalnie zorganizowanym
wypoczynku wymaga sprecyzowania, czy jest to racjonalnie i w jakich sytuacjach okrelenie tej racjonalnoci bêdzie mia³o sens. No, bo na przyk³ad nie ma potrzeby two-
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W medycynie i psychologii

problematyka rekreacyjna dotyka
wielu aspektów badañ, dotycz¹cych odzyskiwania fizycznej i intelektualnej
zdolnoci cz³owieka do pracy, radzenia sobie z sytuacjami
stresowymi (...), co rzutuje na pracê, naukê i ¿ycie
rzenia naukowego uzasadnienia dla faktu, ¿e praktycznie ka¿da dzia³alnoæ  rozrywka, sport, muzyka, taniec, czytanie, stanie na g³owie czy nawet malowanie p³otu mo¿e byæ traktowana jako sposób na
odpoczynek. Ponadto trudno zmusiæ cz³owieka do odpoczynku wbrew
jego chêciom. Ten, komu bardziej podoba siê czytanie ksi¹¿ek, nie
zostanie spadochroniarzem, nawet jeli zgodnie z nasz¹ opini¹ bêdzie to nadzwyczaj wa¿ne dla jego zdrowia.
To samo dotyczy okrelenia sedna rekreacji: jest realizowana w
wolnym czasie, ma aktywny charakter, bazuje na niezale¿nej dobrej
woli, celem jest uzdrowienie lub motyw poznawczy i s³u¿enie za rodek samoutwierdzania siê w poczuciu w³asnej wartoci.
Rekreacja jest na tyle cile zwi¹zana z problematyk¹ zdrowia,
wczasów, rozrywk¹, turystyk¹, kurortami i nawet masow¹ migracj¹
ludzi podczas urlopów, ¿e staje siê przedmiotem analizy ró¿nych
dziedzin nauki, jest rozpatrywana w biologicznym, medycznym, psychologicznym, socjalnym, ekologicznym aspektach 1 i obejmuje
ogromne spektrum problemów, w rozwi¹zywaniu których bior¹ udzia³
specjalici w dziedzinie planowania wolnego czasu (wczasów), turystyki, a tak¿e medycy, ekolodzy, ludzie kultury, socjologowie, architekci, psycholodzy, pedagodzy, mened¿erowie i inni. W ten sposób
okrelenie przedmiotu rekreacji sta³o siê jeszcze trudniejsze. W takiej ró¿norodnoci zdañ badacze porozumieli siê w jednej sprawie:
rekreacja istnieje, ale nie zosta³a do koñca zbadana i opisana.
Jeli traktowaæ rekreacjê jako samodzielny podmiot analizy naukowej, rodz¹ siê dwa pytania: Czym jest rekreacja? Co by³o powodem powstania problematyki rekreacyjnej i  z biegiem czasu  kszta³towania nauki o rekreacji jako samodzielnego obszaru na styku geografii,
medycyny, socjologii, kulturologii, pedagogiki, psychologii i innych?

Przedstawiê swój punkt widzenia. Uwa¿am, ¿e:

n wszystkie przedstawione okrelenia rekreacji nie s¹ w³aciwie de-

finicjami (czyli naukowymi okreleniami pojêcia, które, zgodnie z
zasad¹ naukowej logiki, wychodz¹ z szerszych pojêæ),, lecz prezentuj¹ adekwatne t³umaczenie z ³aciny poprzez odpowiedni synonimiczny rz¹d, który w istocie uto¿samia pojêcie rekreacja z
wypoczynkiem, wczasami, rozrywk¹ itp. Stawia to w w¹tpliwym
wietle koniecznoæ wprowadzania do jêzyka naukowego pojêcia
rekreacja i co za tym idzie nauki o rekreacji;
n terminy, sk³adaj¹ce siê na synonimiczny rz¹d (odpoczynek, odnowa si³, rozrywka itp.) w istocie charakteryzuj¹ ró¿ne obiekty badañ i mog¹ siê odnosiæ do ró¿nych zakresów przedmiotowych;
n okrelenie rekreacji za pomoc¹ dowolnego adekwatnie przet³umaczonego terminu za ka¿dym razem doprowadza do tego, ¿e przedmiotowy zakres nauki o rekreacji nabiera innej treci. St¹d pytanie: czy
rekreacja rzeczywicie stanowi specyficzny przedmiot badañ naukowych, czy reprezentuje opisowe pojêcie, które ³atwo sprowadza siê do
innych pojêæ i zatraca wród innych dyscyplin naukowych?
Odpowied na ostatnie pytanie mo¿e byæ pozytywna, jeli rozpatrywaæ rekreacjê jako fenomen sprowadzany nie do wczasów, odpoczynku, poprawy zdrowia itp. lub ich ogó³u. Z drugiej jednak strony
wszystkie te pojêcia tworz¹ ró¿ne aspekty badañ rekreacji jako ca³ociowego fenomenu.
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Mówimy wiêc o rekreacji jako o specyficznym fenomenie i przedmiocie badañ.
W kwestii stosunku rekreacji do wczasów nasza pozycja jest przeciwstawna do tych, zgodnie z którymi rekreacja jest rozpatrywana jako ogólne spêdzanie wolnego czasu (wczasów). Oczywicie istnieje okrelona logika uto¿samiania rekreacji z wolnym czasem lub jego funkcj¹, ale nie s¹
to synonimy (jeli oczywicie nie chodzi o terminologiczne zamienniki).
Z faktu, ¿e rekreacja w du¿ym stopniu jest obecna w wolnym
czasie nie wynika mo¿liwoæ jej uto¿samiania z wolnym czasem. Takie
uto¿samianie jest usprawiedliwione wtedy, gdy rekreacja nigdy nie
jest obecna w niewolnym czasie. Ale mo¿na znaleæ sporo przyk³adów, w których spêdzanie wolnego czasu mo¿e byæ antyrekreacyjne,
a dzia³alnoæ robocza zawieraæ elementy rekreacji.
Dochodzimy do wa¿nego wniosku, ¿e pojêcie rekreacji jako odpoczynku, po³¹czonego z odnow¹ si³ organizmu, oznacza sferê kompensacji, ale
nie w stosunku do pracy, a okrelonych rodzajów dzia³alnoci.
W warunkach zarówno profesjonalnej dzia³alnoci, jak i amatorskiej twórczoci lub nieformalnych stosunków itp. mog¹ wystêpowaæ tak rekreacyjne, jak i nierekreacyjne rodzaje dzia³alnoci.
Takim sposobem rekreacjê mo¿na okrelaæ nie poprzez pojêcie spêdzanie wolnego czasu, lecz dzia³alnoæ, a rekreacja zawsze nosi
charakter wybiórczy: nie istnieje rekreacja ogólna, istnieje rekreacja jako kompensacja tych rodzajów dzia³alnoci, w stosunku do
których rodzi siê potrzeba przywrócenia sprawnoci okrelonych
funkcjonalnych systemów organizmu.
W tym sensie rekreacja nie ma bezporedniego zwi¹zku z prac¹
lub wypoczynkiem, wziêtych w stosunku formalnym lub czasowym.
Dzia³alnoæ o charakterze rekreacyjnym wykonywana z przesadn¹
intensywnoci¹ lub w d³ugim czasie mo¿e szybko przerodziæ siê w
tak¹, która sama bêdzie wymaga³a rekreacji.
Zrozumienie rekreacji jako jednej z funkcji wczasów, na równi z
rozrywkow¹ i rozwijaj¹c¹, wydaje siê bardziej logiczne. Po pierwsze
dlatego, ¿e pojêcia rekreacja i wczasy ró¿ni¹ siê treci¹, a po drugie
 nie twierdzi siê, ¿e rekreacja jest funkcj¹ wy³¹cznie wczasów, przyznaje jedynie, ¿e spêdzanie wolnego czasu ma potencja³ rekreacyjny, który mo¿e byæ (albo nie) realizowany.
Bêdziemy starali siê analizowaæ wspó³zale¿noci pomiêdzy
pojêciami rekreacja a odpoczynek, które najczêciej s¹ wykorzystywane w formie synonimicznej. Spróbujemy udowodniæ,
¿e te pojêcia nie s¹ synonimami, a nauka o rekreacji nie jest
ani nauk¹, ani systemem nauk o odpoczynku, jak to jest rozpatrywane w ró¿nych opracowaniach. Dodatkowo spróbujemy pokazaæ specyfikê tych pojêæ w kontekcie badanego zagadnienia.
Czêsto pojêcie odpoczynku jest przeciwstawiane pojêciu pracy. Takie przeciwstawianie ma ród³o w niemieckiej ekonomii politycznej XIX
w. i jest powi¹zane z problemem oddzielenia jednostki od efektów jej
pracy, przyrody, samej siebie. Czêsto jednak kiedy pracê przeciwstawia
siê odpoczynkowi, ma siê na myli nie tyle problem oddzielenia, ile problem fizycznego, psychicznego, emocjonalnego zmêczenia, wycieñczenia si³ organizmu. W tym aspekcie pojêcie odpoczynek jest powi¹zane
nie z pojêciem praca, tylko zmêczenie, znu¿enie.
Jednoczenie przyjmowanie odpoczynku i rekreacji jako kompen-
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Ostatni aspekt dotyczy rekreacji fizycznej. I
atywnego, a w kontekcie kszta³towania cz³ochocia¿ w ogólnym znaczeniu fizyczna rekreacja
wieka zdrowego pod ka¿dym wzglêdem 
oznacza wszelkie formy aktywnoci ruchowej, nakierowanej na odzykulturalno-pedagogicznego.
skanie si³ zu¿ytych podczas wykonywania profesjonalnej pracy2 , fizyczna
W teorii turystyki (w szczególnoci geografii rekreacyjnej) rekreacja powi¹zana jest z potrzeb¹ organizacji odpoczynku du¿ej liczby
rekreacja w literaturze naukowej jest badaj¿e najlepiej sprecyzowana
ludzi poza obszarem ich sta³ego zamieszkania. I tu obserwujemy
jako samodzielny przedmiot analizy naukowej. To efekt, ¿e naukowe
stopniowy rozwój geografii rekreacyjnej w kierunku badañ socjalnobadania w tym kierunku s¹ skupione w akademiach kultury fizycznej,
kulturalnych, co jest zbie¿ne z rozwijanym w tej pracy podejciem
gdzie s¹ przygotowywani studenci o danym profilu. Rekreacja fizyczna
do rekreacji jako podmiotem badañ naukowych. A z drugiej strony
jako odzyskiwanie si³ za pomoc¹ sportu lub regeneracja si³ sportowców
rekreacyjna geografia staje siê wa¿n¹ sk³adow¹ systemowego podejjest nie tylko badana systemowo pod wzglêdem wspó³zale¿noci z mecia do rekreacji z pozycji teorii i praktyki turystycznej.
dycyn¹ i psychologi¹, ale jest wynoszona na kolejny szczebel zwi¹zany
W medycynie i psychologii problematyka rekreacyjna dotyka wiez rozumieniem jej jako zjawiska o charakterze socjalno-kulturowym.
lu aspektów badañ, dotycz¹cych odzyskiwania fizycznej i intelektualPodsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e kompensacyjny chanej zdolnoci cz³owieka do pracy, radzenia sobie z sytuacjami stresorakter dzia³alnoci rekreacyjnej daje mo¿liwoæ g³êbszego zrowymi, zwi¹zanymi z naruszeniem naturalnego rytmu ¿ycia we wspó³zumienia i póniejszego uwiadomienia sobie jej powi¹zania z
czesnym zurbanizowanym i ztechnicyzowanym spo³eczeñstwie, co
twórczoci¹ i samorealizacj¹. Mówimy nie tyle o kompensacji w
rzutuje na pracê, naukê i ¿ycie. Problemy zdrowia s¹ powi¹zane z
sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej, ile o rekreatywnoci
innymi zagadnieniami: ekologicznymi, socjalnymi, kulturalnymi, po(re-creare) w szerokim znaczeniu tego s³owa, która znajduje przejaw
litycznymi, ekonomicznymi itp. S¹ one badane w kontekcie takich
w kulturowej, duchowej i egzystencjalnej dzia³alnoci, zwi¹zanej z
kierunków medycyny i psychologii, jak higiena psychiczna, terapia
realizacj¹ w³asnych mo¿liwoci, d¹¿eñ, potrzeby wykazania siê, w³asztuk¹, przyrodoterapia. Ró¿ne terapie s¹ (jako kierunek medycyny,
snego udoskonalania itp. W tym przypadku mamy do czynienia z
psychiatrii i psychoterapii) zorientowane na leczenie i wykonywane
aspektem rozwijaj¹cym rekreacji, która wykazuje bliski zwi¹zek z
przez specjalistów z odpowiednich dziedzin. Nauka o rekreacji w odpedagogik¹, w tym pedagogik¹ wypoczynku. W tym sensie znowu
ró¿nieniu od terapii nakierowana jest na stworzenie sprzyjaj¹wracamy do idei integracji rekreacyjnej i rozwijaj¹cej funkcji wypocych w planie fizycznym, socjalnym, kulturowym itp. warunków
czynku w procesie jej organizacji.
funkcjonowania, które okrelaj¹ samopoczucie i zdolnoæ do pracy
jednostki.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w medycynie i psychologii termin terapia
doktor nauk pedagogicznych, profesor, kierownik Wydzia³u
jest wykorzystywany równie¿ do problemów wychowania, wspó³dziaKulturologii Stosowanej, pierwszy prorektor Kijowskiego Naro³ania rozwoju jednostki, formowania medycznej i psychologicznej kuldowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

V.V.Kirsanov

43

T³umaczenie: Zdzis³aw Sirojè

orady

BIBLIOGRAFIA

P

P

orady

porady

sport dla wszystkich

Geografia turystyczna na Ukrainie

Rozwój
turystyki
sportowo
-zdrowotnej
na Ukrainie

Ostatnio obser wujemy ogólnowiatowy bur zliwy wzrost
popularnoci tur ystyki. Szybki
wzrost liczby ludnoci miejskiej
oraz procesy urbanizacji zwiêkszaj¹
potrzebê aktywnego wypoczynku,
zmiany warunków
¿ycia w celu
zlikwidowania fizycznego zmêczenia oraz stresu
ner wowego.

Badania lekarzy i urboekologów pozwalaj¹
mówiæ o pewnym genetycznym uwarunkowaniu turystyki, zwi¹zanym z wo³aniem genów
urbanizowanego cz³owieka do przynajmniej
tymczasowego powrotu do pierwotnego ekologicznego rodowiska.

D¹¿enie ludzi do podró¿y stanowi oznakê
czasu. Jest to aktywna forma wypoczynku z
jednej strony i efektywny sposób na poznawanie wiata i pog³êbianie wiedzy z drugiej. Jednoczenie turystyka odgrywa ogromn¹ rolê w
gospodarce, tworz¹c jej odrêbn¹ ga³¹, bêd¹c¹
coraz bardziej znacz¹c¹ pozycj¹ wp³ywów bud¿etowych i tworz¹c¹ jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju.
Ukraina z jej korzystnym geograficznym
usytuowaniem w centrum Europy i bogatym
turystyczno-rekreacyjnym potencja³em mo¿e
i powinna, podobnie jak Polska, wejæ do grona najbardziej rozwiniêtych turystycznych pañstw wiata i rozwój swój oprzeæ przede
wszystkim na turystyce sportowo-zdrowotnej.
Jest to najbardziej dostêpna i masowa forma aktywnego wypoczynku. Sama nazwa turystyka sportowo-zdrowotna wskazuje na
uzdrowiskowy charakter w po³¹czeniu z aktywn¹ form¹ podró¿owania. Jeli chodzi o jej zdrowotne funkcje, to dowolna dzia³alnoæ rekreacyjna jest nakierowana na regeneracjê funkcji organizmu. Dlatego do wszystkich rodzajów i form turystyki ma zastosowane okrelenie zdrowotny. Ró¿nica miêdzy nimi polega jedynie na sposobie
uzdrawiania. W tym przypadku chodzi o zmianê rodzaju dzia³alnoci
w drodze dawkowania fizycznych obci¹¿eñ, wykonywanych w rodowisku naturalnym w ci¹gu ca³ej podró¿y, zahartowania i adaptacji do
nowych warunków, normalnego i pe³nowartociowego od¿ywiania.
Uprawianie sportowo-zdrowotnej turystyki wymaga pewnej teoretycznej wiedzy i umiejêtnoci. Jednoczenie uprawianie turystyki daje mo¿liwoæ wytwarzania i doskonalenia pewnych osobistych cech cz³owieka.
Wa¿nym kierunkiem w dzia³alnoci zwi¹zanej z rozwojem
turystyki jest doskonalenie zarz¹dzania i organizacji sporto-
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wo-zdrowotnej turystyki w kraju w celu jej uporz¹dkowania i
zoptymalizowania. Na Ukrainie mówi siê o potrzebie zachowania
tzw. turystycznych klubów i sekcji, które bardzo dobrze wywi¹zuj¹
siê ze swoich funkcji w miejskim rodowisku, tworz¹c miejsca spotkañ i kontaktów ludzi uprawiaj¹cych turystykê, wp³ywaj¹c na gromadzenie profesjonalnej informacji turystycznej, niezbêdnej do doskonalenia turystycznej kultury.
Chyba najwiêcej miejsca w turystyce ukraiñskiej przypada Krymowi. Charakteryzuje siê on unikatowymi zasobami, ciekaw¹ histori¹, du¿¹
liczb¹ zabytków, rozwiniêt¹ transportow¹ i sanatoryjno-uzdrowiskow¹
infrastruktur¹. Liczba osób, korzystaj¹cych z nadmorskiego wypoczynku
na Krymie, siêga rocznie od 4 do 5 mln. Ludzie przyje¿d¿aj¹ przewa¿nie
z pañstw WNP, ale równie¿ nie brakuje zagranicznych przybyszów z
Europy rodkowej i Zachodniej. Na Krymie mo¿na naliczyæ ponad 600
sanatoryjno-uzdrowiskowych instytucji o ró¿nych formach w³asnoci i
pañstwowej przynale¿noci, wykorzystywanych przewa¿nie do sezonowego leczenia i odpoczynku. Sanatoria i uzdrowiskowe pensjonaty stanowi¹ oko³o 28% ogólnej liczby i mieszcz¹ siê przewa¿nie na po³udniowym brzegu Krymu oraz kurortach Eupatorii i Saków. Blisko 97% uzdrowisk le¿y na w¹skiej przybrze¿nej mierzei.
Sanatoria Krymu maj¹ specjalizacjê, która zale¿y od w³aciwoci
leczniczych miejscowoci, w których siê znajduj¹. Zainteresowanie turystów ronie z roku na rok, ale wykorzystanie struktury kurortów
krymskich jest dalekie od idea³ów. Dlatego na Krymie zosta³ opracowany program, zatwierdzony na szczeblu pañstwowym, który ma prze-

kszta³ciæ sezonowy kurort krymski w ca³oroczne uzdrowiskowe centrum, co z kolei
powinno pozytywnie odbiæ siê na cenach
turnusów, jakoci obs³ugi, rozwoju transportu wokó³ i w samym Krymie, a dla gospodarki lokalnej  przede wszystkim przyczyniæ siê do zmniejszenia bezrobocia i
zwiêkszenia konkurencyjnoci kurortu
przynajmniej do poziomu Kaukazu. Do ca³orocznych rodzajów turystyki, oprócz
uzdrowiskowego mo¿na tak¿e zaliczyæ speleologiczny, szkoleniowy, kongresowy, literacki itp.
Geografia turystyczna na Ukrainie podobnie jak w innych pañstwach wynika w
du¿ej mierze z czynników ekonomicznych.
Znacz¹cy wzrost cen wyposa¿enia turystycznego, rodków transportu wp³yn¹³ na rozwój lokalnej geografii turystycznej  w tym
takich regionów Ukrainy, jak Karpaty, Tawria, Podilla, a tak¿e Krym. Niestety odbywa
siê to kosztem wypierania socjalnych i samodzielnych podstaw turystyki sportowej
przez techniki komercyjne, co w du¿ym stopniu wp³ywa na podzia³ wród ludzi chc¹cych,
ale nie zawsze mog¹cych sobie pozwoliæ na
niektóre formy podró¿owania. Innym problemem, który przyczynia³ siê
do zmniejszania dostêpnoci turystyki sportowej, by³ brak propagandy
zdrowego trybu ¿ycia w rodkach masowego przekazu.
Krytycznym punktem dla turystyki na Ukrainie by³ 1998 r. Uwzglêdnienie dowiadczenia innych pañstw wp³ynê³o na szybki rozwój turystyki od pocz¹tku 2000 r. dziêki metodycznemu finansowemu wsparciu ze strony pañstwa, a tak¿e uaktywnieniu siê wspólnych mechanizmów jednoczenia ludzi i organizacji bior¹cych udzia³ w ró¿norakich
przedsiêwziêciach, maj¹cych integracyjny charakter i ³¹cz¹cych ró¿ne
warstwy spo³eczeñstwa. Najwiêksze znaczenie ma ten aspekt w odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y, trac¹cych ostatnie etyczne punkty odniesienia i coraz bardziej pogr¹¿aj¹cych siê w chorobach cywilizacyjnych
wiata, co przejawia siê w narkotykach lub w kryminalnym trybie ¿ycia. Jest to równie¿ nastêpstwem tego, ¿e du¿a czêæ ludzi nie potrafi
opanowaæ stresu i znaleæ w sobie si³y do prze¿ycia w ekstremalnych
dla nich sytuacjach. Na Ukrainie doceniono wp³yw turystyki na przynajmniej czêciowe rozwi¹zywanie tych problemów. Dlatego s¹
opracowywane projekty rozwoju sportowo-zdrowotnej turystyki,
zak³adaj¹ce po³¹czenie wysi³ków organów w³adzy wykonawczej i
ustawodawczej, organów miejscowych samorz¹dów, turystycznosportowych zrzeszeñ i innych organizacji lub osób.

Za³o¿enia, niezbêdne do realizacji tych kwestii, s¹ nastêpuj¹ce:

n stworzenie optymalnego organizacyjno-zarz¹dczego i finansowe-

go systemu w sferze sportowo-uzdrowiskowej turystyki, bazuj¹-

cego na mechanizmach wspó³pracy pañstwowej, wspólnej i prywatnej inicjatywie oraz wprowadzenia w ¿ycie konkretnych normatywno-prawnych dzia³añ, zwiêkszaj¹cych odpowiedzialnoæ
spo³eczeñstwa i pañstwa za stan i stopieñ rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu;
n okrelenie zasad rekonstrukcji, udoskonalenia i rozwoju bazy technicznej zarówno zlokalizowanej w miastach, jak i poza nimi, z
uwzglêdnieniem sposobów rozmieszczenia infrastruktury, a tak¿e produkcji towarów o przeznaczeniu turystycznym;
n rozszerzenie i udoskonalenie systemu zró¿nicowanego przygotowania fachowców stosownie do podstawowych rodzajów ich dzia³alnoci w turystyce, aktywizacja i tworzenie odpowiednich miejsc
pracy z ca³orocznym zatrudnieniem, zwiêkszenie iloci wykonywanych naukowych badañ problemów o charakterze sportowozdrowotnym;
n wprowadzenie sportowo-zdrowotnej turystyki do naukowo-owiatowych placówek i instytucji wszelkich typów, opieraj¹c siê na
rekreacyjno-wakacyjnym typie odpoczynku;
n stworzenie pañstwowo-spo³ecznego systemu kszta³cenia kadr w
omawianej sferze;
n zwiêkszenie przejrzystoci wspólnej turystycznej przestrzeni oraz
zniesienie niepotrzebnych utrudnieñ dla turystów, polegaj¹cych
na zakazach i ograniczeniach przemieszczania siê itp. Te ograniczenia najbardziej odstraszaj¹ turystów z innych pañstw. W tej
sytuacji potrzebna jest tak¿e ingerencja ustawodawcza.
Jednym z kroków na drodze do pokonania tych problemów by³o stworzenie Rady ds. sportowo-zdrowotnej turystyki, która zajê³a siê miêdzy innymi stworzeniem normatywno-prawnego mechanizmu regulacji tej dziedziny i finansowej bazy, jak równie¿ opracowaniem i wdra¿aniem innowacyjnych projektów.
Zmiany, które uda³o siê wdro¿yæ w ostatnich latach, spowodowa³y wzrost zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów, którzy powoli zaczynaj¹ widzieæ w Ukrainie stabilnego
partnera. Przyk³adów wejcia zagranicznego kapita³u jest du¿o: w
Kijowie rozpoczê³a siê odbudowa szeregu hoteli; w regionie karpackim i na Krymie rozpoczê³a dzia³alnoæ miêdzynarodowa organizacja TACIS; brytyjski fundusz Know-How wzi¹³ na siebie koszty zwi¹zane z renowacj¹ historycznych obiektów we Lwowie; kilka milionów USD zainwestowano w hotel Oreanda w Ja³cie oraz szeroko
znan¹ Polanê bajek.
Zarz¹dzanie turystyk¹ powinno ³¹czyæ samoregulacjê, opieraj¹c¹
siê na zasadach wolnego rynku i pañstwow¹ regulacjê w szczególnie
wa¿nych sprawach. Nale¿y unikaæ zbyt restrykcyjnych regulacji pañstwowych i staraæ siê nie mno¿yæ liczby organów o charakterze kontrolno-rewizyjnym. Mo¿e to zatrzymaæ rozwój ga³êzi. Istnieje jeszcze
mnóstwo problemów, z którymi przyjdzie siê jeszcze zmierzyæ. Dlatego bardzo wa¿ne dla Ukrainy jest dowiadczenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej i Ameryki Pó³nocnej.

J.Kariagin

doktor nauk ekonomicznych, docent KNUKiM
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Podczas VIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Gier i Zabaw

Rekreacyjnych, który odby³ siê
10-12 czerwca br. w Sierakowie
zespó³ studentów AWF Poznañ
zaprezentowa³ trzy, niemal
zapomniane, dawne gry polskie.
Prezentujemy zasady i wymagania
zwi¹zane z tymi grami.

Celem gry jest zdobycie 15
punktów (gra toczy siê do uzyskania przewagi 2 punktów).
W ka¿dej dru¿ynie znajduje
siê czterech zawodników, z
których trzech nazywanych
atakuj¹cymi, ma prawo przerzucaæ pi³kê na stronê przeciwn¹ boiska przez otwory w
siatce. Czwarty zawodnik,
zwany rozgrywaj¹cym, pozostaje w 1,5 metrowej strefie rozegrania przy siatce i mo¿e
tylko podawaæ pi³kê do partnerów z w³asnej dru¿yny, nie
mo¿e równie¿ blokowaæ ¿adnego z otworów (tzw. piercieni) w siatce.
Grê rozpoczyna siê serwisem wykonywanym przez jednego z graczy spoza linii koñcowej boiska ponad siatk¹ w
kierunku po³owy przeciwnika.
Zadaniem ka¿dego z zespo³ów jest przerzucenie pi³ki przez jeden z trzech otworów znajduj¹cych siê w siatce tak, by upad³a ona na pole

przeciwnika, za co dru¿yna
otrzymuje 1 punkt i mo¿liwoæ serwowania. Pi³ka mo¿e
równie¿ upaæ w 1,5 metrowej strefie rozegrania bezporednio za siatk¹, ale w takim
przypadku przed upadkiem
na pod³ogê mo¿e uchroniæ j¹
tylko zawodnik przybywaj¹cy
aktualnie w strefie rozegrania
tzw. rozgrywaj¹cy. ¯adnemu
innemu zawodnikowi nie wolno wchodziæ do strefy rozegrania. Ka¿dy zespó³ mo¿e
wykonaæ od 1 do 4 podañ, po
których pi³ka musi znaleæ na
polu przeciwnika. W przeciwnym razie punkt przyznawany jest dru¿ynie przeciwnej i
nastêpuje zmiana dru¿yny
serwuj¹cej. Zadaniem osoby
znajduj¹cej siê w strefie rozegrania (rozgrywaj¹cego) jest
kierowanie gr¹ poprzez podawanie pi³ki do partnerów
znajduj¹cych siê poza 1,5 metrow¹ stref¹ rozegrania. Rozgrywaj¹cy nie mo¿e jednak

Gra o tradycjach europejskich i pozaeuropejskich,
podobna do ang. Tip-Cat,
pakistañskiej gry Guli-Dunda, bretoñskiego Mouilh i
in. Ludowy charakter gry
wyklucza³ cis³e wymiary
sprzêtu i boiska: najczêciej
wymiary krótszego patyka
(sztekla), waha³y siê w granicach 10-15 cm d³ugoci,
2-2,5 cm rednicy. By³ obustronnie zastrugany jak o³ówek. Patyk d³u¿szy, s³u¿¹cy jako wybijak, mia³ zwykle ok. 60-70 cm d³ugoci i
gruboæ 2-3 cm. Czêsto by³
sp³aszczony w miejscu uderzania. Istotnym elementem
gry by³ czêsto (choæ nie zawsze) do³ek w ziemi o kszta³cie rynienki, poprzeczny do
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na ziemi ko³o rednicy ok.
1,5 m, w którym zawodnik
wybijaj¹cy sztekiel w pole
musia³ siê znajdowaæ obiema nogami. Kijem nie wolno by³o dotkn¹æ ziemi poza
ko³em, gdy¿ powodowa³o to
na ogó³ utratê jednej kolejki
gry. Zwyczajowo dopuszczano dwa chybienia przed wybiciem sztekla w pole. Trzecia kucha powodowa³a eliminacjê gracza z danej zagrywki (ale nie z ca³ej rundy, trwaj¹cej zwykle przez
trzy zmiany zawodników) i
wejcie do gry kolejnego zawodnika. Rundy sk³ada³y
siê z ró¿nej liczby zagrywek,
w toku których ka¿dy bior¹cy udzia³ w grze wybija³ 3-5
sztekli. Za ka¿de wybicie

sztekla dalej ni¿ uczyni³ to
przeciwnik zawodnik otrzymywa³ punkt. O zwyciêstwie
decydowa³a liczba punktów,
np. 10, 20 itd.
Istnia³y dziesi¹tki odmian sztekla ró¿ni¹ce siê w
detalach, szczególnie w zasadach punktacji. Sztekiel
pocz¹³ zanikaæ gdy w Polsce
przyst¹piono do upowszechniania sportu, najpierw po
1918, a nastêpnie na wiêksz¹ skalê po 1945. Zanik³
zasadniczo w koñcu lat
1950-tych. Kontynuuje tê
grê w toku dorocznych zawodów grupa absolwentów
Liceum w. Marii Magdaleny w Poznaniu kierowana
przez Henryka Walendowskiego.

Zespó³

gra odbywa siê pomiêdzy
dwoma zespo³ami, w
ka¿dej znajduje siê
czterech zawodników.

Sprzêt

siatka z wyciêtymi
trzema piercieniami,
pi³ka do siatkówki.

Miejsce

boisko o wymiarach
9x18 m, siatka zawieszona jak w normalnej
grze w siatkówkê.

Sztekiel
Sztekiel
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ki (w dowolny sposób) nie
mog¹ siê z ni¹ poruszaæ,
mog¹ jednak podaæ pi³kê do
rozgrywaj¹cego, a nastêpnie

przemieciæ siê (bez pi³ki) na
dogodn¹ do oddania rzutu
obur¹cz, na wprost jednego z
piercieni. Mog¹ te¿ wybraæ
wariant bezporedniego przerzucenia pi³ki przez jeden z
otworów w siatce, pomijaj¹c
rozegranie jej na 3-4 podania.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e osoba oddaj¹ca rzut musi pozostawaæ
w kontakcie z pod³o¿em obiema stopami.
Jest to gra rozwijaj¹ca
mylenie taktyczne i przygotowuj¹ca do gry w siatkówkê,
dlatego te¿ pozosta³e przepisy
mo¿na ustalaæ i modyfikowaæ
w zale¿noci od potrzeby.
Piercieniówka zosta³a
zrekonstruowana z dawnego opisu w 2003 przez Wojciecha Lipoñskiego i zaaran¿owana praktycznie przez
Micha³a i Ma³gorzatê Bronikowskich. Pierwszy mecz
pokazowy piercieniówki
zosta³ rozegrany 18 listopada 2003.

blokowaæ ¿adnego z otworów,
ani przerzucaæ pi³ki przez ¿aden z otworów samodzielnie.
Zawodnicy znajduj¹cy siê
poza stref¹ rozegrania po
chwyceniu zaserwowanej pi³-

kierunku gry, o wymiarach
ok. 7x20 cm i g³êbokoci 25 cm.
Sztekiel uk³adaæ nale¿a³o na ziemi tak by jeden z
jego zaostrzonych koñców
na d³ugoæ ok. 3-4 cm. znajdowa³ siê w powietrzu nad
rynienk¹, natomiast jego
pozosta³a czêæ, pewnie spoczywa³a na ziemi. Gracz silnie uderza³ wybijakiem w
zaostrzon¹ koñcówkê sztekla, tak by spowodowaæ wybicie kilkadziesi¹t cm. w
górê. Nastêpowa³o wówczas
uderzenie wybijakiem w
sztekiel znajduj¹cy siê w powietrzu skutkiem czego (jeli zosta³ trafiony) odbywa³
lot wzd³u¿ pod³u¿nej osi gry.
Metê stanowi³a wyrysowane

Kulanie

Ma³gorzata i Micha³ Bronikowscy, Wojciech Lipoñski

Piercieniówka polska
Trzy
Piercieniówka
dawne gry
polskie

Kulanie Kulotka
Gra ludowa uprawiana niegdy szeroko, w tym we wsi
Bukówiec Górny. Przedmiotem gry jest kulotko, to
jest drewniany kr¹¿ek rednicy kilku do kilkunastu
centymetrów. Gra nie ma
okrelonych wymiarów boiska. Toczona jest wzd³u¿
drogi wiejskiej od linii poprzecznej, która rozdziela³a dwie dru¿yny o sk³adzie
2-10 osób. Istot¹ gry jest takie uderzenie kulotka, by
nie móg³ go odebraæ prze-

ciwnik po drugiej stronie linii. Jeli kulotko zosta³o zatrzymane kijem, czêsto z
tego samego zamachu by³o
odbijane z powrotem. Natomiast jeli przeciwnik nie
zdo³a³ odebraæ kulotka,
musia³ siê wtedy cofn¹æ i
odbiæ kulotko z powrotem z
miejsca, gdzie siê kulotko
zatrzyma³o. Wygrywa³a
dru¿yna, która zepchnê³a
dru¿yn¹ przeciwnika najdalej licz¹c od pocz¹tkowej linii poprzeczne.
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VI Powiatowe Zawody
Spor towoObronne uczniów
klas wojskowych, szkó³
rednich i gimnazjów

Harna

2005

Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ im. KEN w
Tymbarku, Urz¹d Gminy w Tymbarku, JS
Nr 2007 ZS Strzelec OSW Tymbark, UKS
Tymbark, Starostwo Powiatowe w Limanowej

Cel zawodów: popularyzacja sportów
obronnych i strzelectwa sportowego, podnoszenie poziomu sprawnoci fizycznej, poznanie walorów krajoznawczych Beskidu
Wyspowego, rozwijanie wspó³pracy i wspó³zawodnictwa klas o profilu wojskowym.
Zawody odby³y siê3 czerwca 2005 r. na
stadionie i polu namiotowym w Tymbarku.
Uczestniczy³y w nich dru¿yny 3-osobowe w
dwóch kategoriach: dziewcz¹t i ch³opców.
Rywalizacja odbywa³a siê na 4-kilometrowym torze przeszkód. Zawodnicy musieli siê
wykazaæ umiejêtnociami udzielenia pomocy przedmedycznej, sprawnym pos³ugiwaniem siê rodkami chemicznej ochrony osobistej, celnymi rzutami granatem. Czêæ
toru trzeba by³o pokonaæ, czo³gaj¹c siê oraz
wspinaj¹c po linie. Nale¿a³o równie¿ rozwin¹æ i nawi¹zaæ ³¹cznoæ oraz wykazaæ siê
celnym okiem na strzelnicy. Na koniec
uczestnicy musieli przeprawiæ siê przez rzekê za pomoc¹ pontonu.
W kategorii dziewcz¹t wystartowa³o
9 zespo³ów. By³y to reprezentacje szkó³:
Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Sybiraków w Nowym S¹czu, ZS Strzelec OSW JS 2006
Nowy S¹cz  Pododdzia³ Muszyna, ZS
Strzelec OSW JS 2007 Tymbark, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Mszanie Dolnej, Zespó³ Szkó³ im. KEN w Tymbarku, Gimnazjum w S³opnicach.

Wród dziewcz¹t zwyciê¿y³y:

n I miejsce Anio³ki z ZS im. KEN w Tymbarku Kozaka: Karolina Zontek, Anna
Cholewa, Anna Gil w czasie 35 min 25 s
n II miejsce Diabe³ki  z ZS im. KEN w
Tymbarku (36 min 08 s)
n III miejsce Czarne Or³y z ZS Strzelec Tymbark (38 min 43 s
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II Nocne P³ywanie
o Puchar Wójta
Gminy Kominek
Organizator: WOPR Po³udniowej Wielkopolski w Kominku
Cele: inauguracja sezonu letniego
2005, integracja rodowisk, propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu ¿ycia, sportowa rywalizacja, próba
ustanowienia nowego rekordu w p³ywaniu noc¹ (stary: 190 km 25 m)
Uczestnicy: cz³onkowie WOPR Po³udniowej Wielkopolski, rodziny i przyjaciele, sympatycy, zaproszeni gocie
£¹czny wynik uzyskany w p³ywaniu
25/26 maja 2005 r. o godz. 4.00: 287
km 525 m
Miêdzydystanse godzinowe (p³ywanie rozpoczêto o 23.30): Odczyt o godz. 0.30
 134 525 m (przez godzinê przep³yniêto 134 525 m), Odczyt o godz. 1.30
 215 775 m (przez godzinê przep³yniêto 81 250 m), Odczyt o godz. 2.30
 258 775 m (przez godzinê przep³yniêto 43 000 m), Odczyt o godz. 3.30
 281 275 m (przez godzinê przep³yniêto: 22 500m), Odczyt o godz. 4.00
 287 525 m (przez 30 minut przep³yniêto: 6 250m)
Sponsorzy: Piekarnia Jan Pa z Kalisza,
Firma Pryzmat z Kalisza

Refleksje prezesa
Romualda Michniewicza
Przysz³o ³¹cznie ok. 150 osób: rodzina,
przyjaciele, wójt Andrzej Miklas, prezydent Krawczykowski, honorowy prezes
WOPR Zbigniew Bia³ek, pracownicy
Urzêdu Gminy Kominek oraz mieszkañcy gminy, przyjechali ludzie z Jeleniej Góry.
Do wody wesz³y 94 osoby. By³y to
dzieci i m³odzie¿ z klubów p³ywackich,

W kategorii ch³opców wystartowa³o 13 zespo³ów: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Sybiraków w
Nowym S¹czu, ZS Strzelec OSW JS 2006
Nowy S¹cz  Pododdzia³ Muszyna, ZS
Strzelec OSW JS 2007 Tymbark, Zespó³
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w
Limanowej, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Mszanie
Dolnej, Zespó³ Szkó³ im. KEN w Tymbarku.

ratownicy i cz³onkowie WOPR Po³udniowej Wielkopolski, studenci z PWSZ
Kalisz, uczniowie Medycznego Studium
Zawodowego Kalisz, licealici, gimnazjalici, uczniowie szkó³ podstawowych
oraz wszyscy, którzy chcieli zmierzyæ
siê z dystansem, zmêczeniem, zimnem...
A przecie¿ w tym czasie w telewizji
by³ TAAAKI mecz!!!  fina³ Ligi Mistrzostw. Zamiast siedzieæ przed telewizorami z piwem i chipsami, przyszli,
¿eby pop³ywaæ kilka a nawet kilkanacie kilometrów. I to noc¹, kiedy normalni ludzie smacznie pi¹. Nie by³o
supernagród, nie wydano dziesi¹tek
tysiêcy z³otych na organizacjê. Zrobilimy to niemal bez kosztów. Ile jest takich imprez w miecie, w których we
wspólny wysi³ek w³¹cza siê tyle osób,
nie dostaj¹c w zamian nic, poza kubkiem wody i ciasteczkiem?
Dlatego nie mówmy, ¿e m³odzie¿
jest okropna, ¿e dzieci niegrzeczne i
agresywne... Zróbmy co, dajmy im alternatywê, poka¿my prawdziwe wartoci, zara¿ajmy aktywnoci¹, zdrowym
stylem ¿ycia. Przysz³o wielu rodziców i
razem z dzieæmi p³ynê³o noc¹, ¿eby
do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê do tego niewiarygodnego wyniku. Wszystkim im
gor¹co dziêkujemy i gratulujemy.
Dystans 10 000 m i wiêcej:
pokona³o 4 uczestników: Cezary Wojty³a  13 000 m, Szymon Szczepaniak  12 500 m, Tomasz Czaplicki
(Jelenia Góra)  11 300 m, Pawe³
Kusiak  10 000 m

Najlepsi wród ch³opców okazali siê:
n I miejsce Ludzie Czarnego z ZS Strzelec Tymbark w sk³adzie: Marcin Mrózek, Mateusz S³aby, Dominik £omzik w czasie 21 min 10 s
n II miejsce Tarzany  z ZS im. KEN w
Tymbarku (25 min 05 s)

Wiara
i Pamiêæ
Rajd Szlakiem Papieskim

Mistrz Polski Juniorów we Free
Style Kajakowym, Tomasz Czaplicki z Jeleniej Góry, wykona³ pokaz
rodeo (akrobacji kajakowej)

Kto kupi imprezê?
WOPR Po³udniowej Wielkopolski
z Kominka poszukuje miasta, organizacji, aktywnych ludzi, którzy w³¹cz¹ siê
w sprawdzon¹ inicjatywê  Nocne
Polaków P³ywanie.
Wszystkie materia³y dotycz¹ce przygotowania i przeprowadzenia imprezy  do
Pañstwa dyspozycji. Mo¿na p³yn¹æ do
siebie, np. S³upsk p³ynie do Kominka,
Suwa³ki p³yn¹ do Warszawy. Mo¿na liczyæ
³¹czny dystans pokonany przez wszystkich, mo¿na... wiele. Jeszcze nikt tego
nie zrobi³. Pomys³ sprawdzi³ siê u nas 
z pewnoci¹ oka¿e siê wietn¹ zabaw¹
u Was. Zapraszamy do wspó³pracy.
Kontakt:
Iwona Michniewicz,
tel. 0 501 65 55 18,
fax. (062) 764 76 89
e-mail: iwonkalisz@wp.pl
Dystans 500010 000 m:
pokona³o 14 uczestników, 6 osób spêdzi³o w wodzie ok. 200 min (3 godz. 2030 min): Arkadiusz Wojtczak; Cezary Wojty³a; Szymon Szczepaniak;
Pawe³ Kusiak; S³awomir Owczarek;
Ola Grzesiak  dwunastolatka, która
wykaza³a niebywa³¹ si³ê charakteru,
kondycjê i odpornoæ na zmêczenie.

n

n III miejsce Sportowcy z ZS im. KEN w
Tymbarku (26 min 20 s)
W zawodach wystartowa³y równie¿ dwie
dru¿yny reprezentuj¹ce Gimnazjum w
S³opnicach. Króliczki i Zaj¹czki - takie nazwy przyjê³y dru¿yny - na trudnej,
4-kilometrowej trasie spisa³y siê bardzo
dobrze, uzyskuj¹c czas 42 min 40 s.

W Tymbarku po raz pierwszy zorganizowano Rajd Szlakiem Papieskim na
trasie Tymbark - Góra £opieñ - Chyszówki - Zawiercze - Tymbark - Chyszówki - Zawiercze - Tymbark. W rajdzie udzia³ wziê³o 80 osób, w tym
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z opiekunami.

Celem rajdu by³o uczczenie pamiêci Ojca wiêtego Jana Paw³a II oraz 60.
rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej. Rajd rozpocz¹³ siê od zapalenia
znicza przez dziewczêta tymbarskiego
Strzelca pod pomnikiem ofiar II wojny wiatowej na cmentarzu parafialnym
w Tymbarku. Najm³odszymi uczestnikami rajdu by³a dwudziestoosobowa
grupa uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Zawadce. W miejscowoci Chyszówki dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowano
turniej wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoci Ojca
w. Jana Paw³a II oraz konkurs wiedzy
dotycz¹cej II wojny wiatowej.
W konkursie wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoci Ojca w. Jana Paw³a. II najlepsi okazali siê: w grupie szkó³ podstawowych - Andrzej Kawula i Maciej Brzazgoñ (SP Zawadka), Maciej Biedroñ (SP
Piekie³ko), Beata Bubula i Mariusz
Czyrnek (SP Pod³opieñ), w grupie gimnazjów - Anna Szewczyk (Gimnazjum
w Piekie³ku), Mateusz Zwierczyk (Gimnazjum Tymbark), £ukasz Kordeczka
(Gimnazjum Tymbark).
W konkursie wiedzy z zakresu II
wojny wiatowej najlepsi byli: w grupie
szkó³ podstawowych - Mariusz Czyrnek
(SP w Pod³opieniu), Beata Bubula (SP
w Pod³opieniu), Grzegorz Gawron i

Dla trzech najlepszych dru¿yn w poszczególnych kategoriach przygotowano
puchary, medale i nagrody rzeczowe, a dla
pozosta³ych uczestników dyplomy i drobne upominki, które ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Limanowej, Urz¹d Gminy
Tymbark , PPPS Tymbark oraz Firma GoldDrop w Limanowej.

"Szlak Papieski" na terenie
gminy Tymbark

Karolina Gaca (SP w Pod³opieniu), w
grupie gimnazjów - Mateusz Zwierczyk
(Gimnazjum Tymbark), Anna Szewczyk
(Gimnazjum w Piekie³ku), Lidia Smoter (Gimnazjum w Piekie³ku).
Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe, przewodniki, p³yty oraz
dyplomy ufundowane przez Urz¹d
Gminy w Tymbarku oraz Dom Wydawniczy Bellona w Warszawie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali równie¿ pami¹tkowy znaczek rajdowy i mogli posiliæ
siê wojskow¹ grochówk¹ na prze³êczy
Rydza-mig³ego w Chyszówkach.
Organizatorami rajdu by³y: Urz¹d
Gminy w Tymbarku, Jednostka Strzelecka Nr 2007 ZS Strzelec OSW w
Tymbarku, Parafia Rzymskokatolicka
w Tymbarku i Ko³o SKKT przy Zespole
Szkó³ im. KEN w Tymbarku.
Staraniem Samorz¹du Gminy Tymbark w roku 2004 oznaczono Szlak
Papieski na terenie gminy Tymbark.

Robert Nowak
n

Po zakoñczeniu zawodów pokaz sprawnoci i walki wrêcz dali uczniowie klas wojskowych Zespo³u Szkó³ w Tymbarku. Potem
wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych goci organizatorzy zawodów poczêstowali tradycyjn¹ ¿o³niersk¹ grochówk¹.

Robert Nowak
n
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567 amatorów biegania
bra³o udzia³ w masowej
imprezie biegowej Spor towa
Majówka  Dziwnów 2005

Sportowa
Majówka
Dziwnów
2005

Fot. J. Klimecki

Zwyciêzcy
w poszczególnych
kategoriach
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ców SP, Wanda Zalewska  Rada Rodziców GP Pomerania i Jacek Klimecki  dyrektor MOKiS.
Przed rozpoczêciem biegów odby³a siê mi³a uroczystoæ wrêczenia z³otych tarcz przyjacio³om klubu LUKS
Ba³tyk. Z r¹k pani dyrektor GP Pomerania Ma³gorzaty Janawy otrzymali je Ryszard Litwiñczuk, wspomagaj¹cy organizacjê Majówki od pierwszej edycji oraz
Eugeniusz Szmytka  wieloletni komentator imprez
sportowych w Dziwnowie.
Kilka dni po Sportowej Majówce Dziwnów znów
têtni³ sportowym ¿yciem. W ramach XI Sportowego Turnieju Miast i Gmin odby³o siê wiele imprez sportowych.

Burmistrz
Zbigniew
Zwolan
czêstuje
uczestników
biegu
s³odyczami

Zwyciêzcy
regat o Puchar
Burmistrza
w klasie Opty

Fot. J. Pasternak
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Fot. J. Pasternak

Organizatorem imprezy by³ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ba³tyk, dzia³aj¹cy przy Gimnazjum Publicznym Pomerania w Dziwnowie. Przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ rednich i doroli rywalizowali w
28 kategoriach wiekowych.

Bardzo liczn¹ grupê stanowi³y przedszkolaki, ich udzia³
doda³ imprezie kolorytu. Ciekawie równie¿ przebiega³a rywalizacja w biegu rodzinnym  warunkiem uczestnictwa by³
udzia³ rodzica i dwóch osób z najbli¿szej rodziny. Najwiêcej
radoci by³o widaæ u osób niepe³nosprawnych, które na wózkach, samodzielnie lub z opiekunem pokona³y dystans oko³o 200 metrów. W tym biegu miejsca nie mia³y wiêkszego
znaczenia, poniewa¿ wszyscy otrzymali z³ote medale. Zespó³
Orodka Rehabilitacji Warsztatowej z Kamienia Pomorskiego otrzyma³ okaza³y puchar za uczestnictwo w biegu.
Patronat nad imprez¹ sprawowa³ Zwi¹zek Miast i Gmin
Morskich, którego cz³onkiem jest równie¿ Dziwnów. O nagrody dla uczestników zadbali sponsorzy: Stowarzyszenie
Zwi¹zek Miast i Gmin Morskich, Zachodniopomorskie
Zrzeszenie LZS, Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, Urz¹d Miejski w Dziwnowie, Kuba Meble Kamieñ Pom., Cukiernia 
Piekarnia Bojzan  Miêdzywodzie, Rada Rodziców GP Pomerania, Rada Rodziców SP, Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pom., Miejski Orodek Kultury i Sportu oraz pos³anka El¿bieta Piela-Mielczarek, która ufundowa³a wspania³e kosze ze s³odyczami i owocami dla opiekunów grup.
Goæmi honorowymi byli: Ryszard Litwinczuk  sekretarz Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS, Krzysztof
Atras  przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kamieñskiego, Ma³gorzata Janawa  dyrektor GP Pomerania, Barbara Brzozowska  dyrektor SP, Renata Klimowicz  dyrektor przedszkola, Daniela Wójtowicz  wizytator Kuratorium Owiaty, Krzysztof Latukiewicz  sekretarz UM w Dziwnowie,
Franciszek Pozorski -komendant OSP, Zofia i Marian
Marcowie  rodzice p. Jaros³awa Marca, Henryk Nogala
 dyrektor SP w Wapnicy, maratoñczyk, Wojciech Matusiak  olimpijczyk z Meksyku ,Ewa Borczyk  Rada Rodzi-

Dziewczêta
Przedszkolaki 4-5 lat: Agnieszka Koz³owska  Dziwnów, przedszkolaki 6-7
lat Moda Kalibabka: Dziwnów, klasa I: Dominika B³a¿ejewska  wierzno, klasa II: Dagmara Szymanek -  Dobra Nowogardzka, klasa III: Magdalena Jasiñska  SP 8 Police, klasa IV: Anna Grzanka SP 8 Police, klasa
V: Justyna Sowiñska  MDK winoujcie, klasa VI: Karolina Fajkowska 
MDK winoujcie, gimnazjum kl. I: Ewa Ro¿ek  Maraton winoujcie,
gimnazjum kl. II: Paulina Nosek  Dziwnów, gimnazjum kl. III: Weronika
wistak Dziwnów, szko³y rednie: Ewa Szadkowska ZSP Wolin
Kobiety
Karolina Zatorska  GP Pomerania Dziwnów, Ewa Szatkowska ZSP
Wolin, Ma³gorzata Laskowska  GP Pomerania Dziwnów
Ch³opcy
Przedszkolaki 3-5 lat: Piotr Stañczyszyn  Dziwnów, przedszkolaki 6
lat: Robert Drzewiñski Troszyn, klasa I: Kamil Szwedzki  Dziwnów,
klasa II: Cezary Skup  Dobra Nowogardzka, klasa III: Wojciech
Wiêcek  Police, klasa IV: Mateusz Zielas  Police, klasa V: Marcin
Jasiñski  Ko³czewo, klasa VI: Bart³omiej Walczak  MDK winoujcie,
gimnazjum kl. I: Wiktor Golonka  Dziwnów, gimnazjum kl. II: Jacek
Zieniewicz  Dziwnów, gimnazjum kl. III: Sebastian Pyæ  Dziwnów,
szko³y rednie: Rados³aw Stelmachowicz  ZSP Wolin
Bieg otwarty
Marek Do³êgowski  Ko³czewo
Sprawni inaczej
Stanis³aw Cwenarkiewicz  OREW Kamieñ Pom., Mateusz Jówiak 
Dziwnów, Krystian Janik  OREW Kamieñ Pom.
Bieg rodzinny
Rodzina Domu Dziecka Lubin, Rodzina Ziêbów  Police, Rodzina
Nosek  Dziwnów
Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³
Szko³y podstawowe  dziewczêta: SP wierzno, SP  Dobra Nowogardzka, SP Dziwnów
Szko³y podstawowe - ch³opcy: SP Dobra Nowogardzka, SP Dziwnów,
SP wierzno
Gimnazja  dziewczêta: GP Pomerania Dziwnów, GP Dobra Nowogardzka, GP Police
Gimnazja - ch³opcy: GP Pomerania Dziwnów, GP Dobra Nowogardzka, GP Police

Start do biegu
Sportowej Majówki

Najwiêkszym zainteresowaniem sportowców cieszy³ siê bieg ulicami Dziwnowa. Na mecie ka¿dego uczestnika wita³ burmistrz
Zbigniew Zwolan, który uciskiem d³oni dziêkowa³ za udzia³ i
czêstowa³ s³odyczami, gdy¿ turniej w tym roku zbieg³ siê z Dniem
Dziecka (o STMiG piszemy szerzej na str. 6  przyp. red.).
Kolejne sportowe zajêcia poszczególne placówki przeprowadzi³y w swoich grupach. Szko³a Podstawowa uczestniczy³a w
grach i zabawach sportowych. Gimnazjum Pomerania kontynuowa³o coroczn¹ tradycjê uczestnictwa w Pikniku rodzinnym,
na którym rywalizowali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Gwodziem programu by³y regaty o Puchar Belfra Optymisty, rozegrane na ¿aglówkach klasy opty. Regaty wygra³ Norbert P³osaj  nauczyciel matematyki, przed Zbigniewem Berend¹ - fizykiem oraz Jerzym Janaw¹  wuefist¹. Wród kobiet zwyciê¿y³a Agnieszka Tomczak  nauczycielka wf. Przed
nauczycielami startowali uczniowie z podstawówki i gimnazjum.
Zwyciê¿y³ Marcin Janawa (SP), wygrywaj¹c trzy z czterech wycigów, drugi by³ Rafa³ Nowak (GP Pomerania), trzeci Tomasz
Dobrzyñski (GP Pomerania).
Stadion wojskowy goci³ za dru¿yny pi³ki no¿nej, które rozgrywa³y turniej o puchar burmistrza. Jak siê okaza³o, turniej
mia³ charakter miêdzynarodowy, gdy¿ uczestniczy³a w nim dru¿yna z Estonii. Zwyciê¿yli zawodnicy Jantara Dziwnów przed
Ba³tykiem I Miêdzywodzie i dru¿yn¹ Estoñczyków.

Nastêpnego dnia dowiedzielimy siê, ¿e Dziwnów zaj¹³ IV
miejsce w kraju w Sportowym Turnieju Miast i Gmin w grupie I
 do 5 tysiêcy mieszkañców (powtórzylimy osi¹gniêcie sprzed
roku). - Z sukcesu cieszymy siê bardzo, gdy¿ jest efektem wspó³pracy wielu instytucji, klubów sportowych i ludzi dobrej woli 
stwierdzi³ Jacek Rasiñski  prezes Ogniska TKKF Sztorm w
Dziwnowie, odpowiedzialny za Sportowy Turniej Miast i Gmin.

Jerzy Janawa
n
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Miêdzynarodowy

Rok Sportu

i Wychowania Fizycznego
Rok 2005 proklamowany zosta³ przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Miêdzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania
Fizycznego. W Polsce podjêto wiele inicjatyw promuj¹cych
ideê w³¹czania sportu w dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹,
zdrowiem i rozwojem spo³ecznym.
Wszystkie kraje uczestnicz¹ce w tej inicjatywie s¹ zgodne, ¿e sport odgrywa wa¿n¹ rolê zarówno w wielkich, jak i
ma³ych spo³ecznociach. Do dzia³añ komitetów krajowych
nale¿y m.in. koordynowanie dzia³añ maj¹cych na celu informowanie spo³eczeñstwa o nawi¹zaniu wspó³pracy z instytucjami gotowymi do zaanga¿owania siê we wspóln¹
akcjê. Polski komitet skierowa³ do wszystkich marsza³ków
województw i kuratorów owiaty probê o wskazanie przez
nich imprez, które objête zostan¹ patronatem Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego. Z kolei
konkurs Mistrzowie sportu, mistrzowie ¿ycia wypromuje
osoby zaanga¿owane w poprawê jakoci stylu ¿ycia spo³ecznoci lokalnych, rozwi¹zywanie problemów dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych.

Sukcesy ³uczników
Reprezentacja Polski,
26 czerwca br, w Madrycie dokona³a rzeczy
niebywa³ej w dotychczasowej historii startów bia³o-czerwonych - w rywalizacji
mê¿czyzn zdoby³a br¹zowy medal w turnieju dru¿ynowym 43.
Mistrzostw wiata SeRedaktor Jerzy Jakobsche,
prezes Polskiego Zwi¹zku
niorów w £ucznictwie.
£uczniczego prezentuje
Z³oty medal i tytu³
statuetkê - nagrodê dla
mistrzów wiata przyreprezentacji Polski
pad³ reprezentacji Korei Po³udniowej, a srebrny Indii. O medale walczy³o 31 dru¿yn. Autorami tego niecodziennego wydarzenia w polskim
sporcie byli Piotr Pi¹tek, Grzegorz liwka (obaj LKS £ucznik ¯ywiec), Jacek Dobrzyñski (Spo³em £ód) i Jacek Proæ
(Strzelec Legnica).
Trwa dobry rok polskiego ³ucznictwa. W marcu podczas
halowych mistrzostw wiata w duñskim Aalborgu reprezentacja Polski kobiet w sk³adzie: Karina Lipiarska (Kmita
Zabierzów), Izabela Niemiec (Olimpia Suchedniów) i Ma³gorzata Sobieraj (Czarna Strza³a Bytom) zdoby³a tak¿e
br¹zowy medal.
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Nie bêdzie
podzia³u
dziennikarzy
w dostêpie
do informacji
- Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS),
jedyna organizacja dziennikarzy sportowych uznawana przez
MKOl, bêdzie sprzeciwiaæ siê dzieleniu przez miêdzynarodowe federacje sportowe dziennikarzy na lepsz¹ i gorsz¹ kategoriê w dostêpie do informacji - uwa¿a W³och Gianni Merlo,
ósmy w historii prezydent wiatowego Stowarzyszenia Prasy
Sportowej (AIPS) wybrany w maju, w Marrakeszu na kadencjê 2005-2008. Z Gianni Merlo rozmawia Jerzy Jakobsche.

Jakie g³ówne zadania stawia
pan prezydent przed AIPS
w najbli¿szej przysz³oci?

- Nasza rodzina dziennikarzy sportowych, jak to czêsto podkrela mój poprzednik Togay Bayatli, który kierowa³ wiatowym stowarzyszeniem dziennikarzy sportowych przez
ostatnie dwanacie lat, staje przed kolejnymi wyzwaniami.
Jestemy jedyn¹ organizacj¹ dziennikarzy sportowych uznawan¹ przez MKOl, mamy ugruntowan¹ pozycjê w relacjach
z wielkimi federacjami miêdzynarodowymi, m.in. z IAAF i
FIFA. To dziêki sta³ym i mam nadziejê jeszcze lepszym kontaktom dziennikarze nie bêd¹ narzekaæ na warunki pracy
podczas wielkich imprez. Wiele mog¹ w tym zakresie zdzia³aæ komisje specjalistyczne AIPS kierowane przez dowiad-

20 lat czasopisma

Medycyna Sportowa
W Warszawie, 3-4 czerwca 2005 r., odby³ siê Kongres Naukowy i konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji jubileuszu 20-lecia czasopisma Medycyna Sportowa pod has³em: Sport i aktywnoæ ruchowa dzieci i m³odzie¿y.
Patronat honorowy sprawowali: minister zdrowia, edukacji narodowej i sportu, prezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Organizatorami byli: Fundacja Edukacji Medycznej i
Promocji Zdrowia, a wspó³organizatorami: Centralny Orodek Medycyny Sportowej, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i. Klub Rotary Warszawa City.
Dyskutowano nad aktywnoci¹ fizyczn¹ dzieci i m³odzie¿y w kreowaniu zdrowia publicznego, sportem dzieci i m³o-

Gianni Merlo

z kraju

urodzi³ siê 16 kwietnia 1947
czonych kolegów i kole¿anki. Wypada
r. we w³oskim miecie Vigeva¿yczyæ, aby organizatorzy mistrzostw
no. Karierê dziennikarza
wiata i kontynentalnych wychodzili
sportowego rozpocz¹³ w 1967
naprzeciw oczekiwaniom stawianym
r. w magazynie Atletica
przez komisje.
Leggera, wspó³pracowa³ z
Nowa jakoæ stron internetowych AIPS
La Gazetta del topolo i
- Wywo³a³o to zdecydowany sprzeciw stowai sekcji kontynentalnych spowoduje, ¿e
Corierre dello Sports-Studio.
rzyszenia. Musimy spotykaæ siê co roku, aby
bêd¹ na nie zagl¹daæ nie tylko dzienniKolejnym etapem by³a praca
rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy. Pamiêkarze sportowi, ale tak¿e wspomniani
w telewizji RAI. W 1974 r.
tam, jak zdecydowana akcja UEPS doprowaorganizatorzy, reaguj¹c natychmiast na
zaczê³a siê trwaj¹ca do dzi
dzi³a w latach 90. do zmiany stanowiska orzg³aszane sugestie, dotycz¹ce miêdzy
przygoda z jedn¹ z najwiêkganizatorów, którzy od dziennikarzy akredyinnymi budz¹cych zawsze kontrowersje
szych na wiecie gazet sportowanych przy pi³karskich mistrzostwach
cen hotelowych. Nie bêdziemy ich tylko
towych Gazetta dello Sport,
Europy w Anglii w 1996 roku domagali siê
chwaliæ, jeli zajdzie potrzeba - nie bêw której opiekuje siê lekkokaucji w wysokoci 500 funtów szterlingów, a
dziemy im szczêdziæ s³ów krytyki.
atletyk¹, sportami zimowymi i
na domiar chcieli zwróciæ dopiero j¹ po d³u¿Wiele narodowych klubów dziennikasprawami olimpijskimi. Relaszym czasie. Pokazalimy wtedy, ¿e jestemy
rzy sportowych ze 144 zrzeszonych w
cjonowa³ przebieg 16 igrzysk
silnym partnerem, z którym trzeba siê liczyæ.
AIPS zawar³o umowy z sieciami hoteli,
olimpijskich oraz ponad 30
negocjuj¹c dla posiadaczy legitymacji
mistrzostw wiata i Europy w
AIPS znaczne rabaty cenowe. To dobry
lekkoatletyce i sportach
przyk³ad do naladowania dla innych.
narciarskich.
AIPS bêdzie sprzeciwia³ siê pojawiaj¹ceOd 1986 roku jest przewodnimu siê od czasu do czasu dzieleniu przez
cz¹cym komisji lekkoatletycz- To zrozumia³e, ¿e spotkanie dziennikarzy z
miêdzynarodowe federacje dziennikarzy
nej AIPS. W latach 1984kilkudziesiêciu krajów to doskona³a promona lepsz¹ i gorsz¹ kategoriê, jeli chodzi o
1988 przewodniczy³ najwiêkcja przygotowañ do wielkich imprez, igrzysk
dostêp do informacji. Prawo do dostêpu
szej sekcji kontynentalnej
olimpijskich czy mistrzostw wiata. Dlatego
jest identyczne dla wszystkich profesjoAIPS - Europejskiemu Stowanikogo nie dziwi, ¿e kongres w przysz³ym roku
nalnych dziennikarzy i fotoreporterów.
rzyszeniu Prasy Sportowej
gociæ bêdzie stolica Kataru  Dauha, w któBêdziemy kontynuowaæ, zapocz¹tko(UEPS).
rej w grudniu 2006 r. odbêd¹ siê piêtnaste
wane od dawna, organizowanie semiIgrzyska Azjatyckie. Za dwa lata spotkamy
nariów zw³aszcza dla m³odych dziennikarzy, przysz³e konsiê na kongresie w Bregencji zorganizowanym, co jest ewegresy bêd¹ do tego doskona³¹ okazj¹. Liczymy na efektywn¹
nementem w naszej dotychczasowej historii, przez dwa kluwspó³pracê z MKOl, UE i UNESCO. Sukcesem jest poby dziennikarzy sportowych, szwajcarski i austriacki. W 2008
wszechny, tani dla dziennikarzy dostêp do informacji za
r., roku olimpijskim, 71. kongres AIPS podejmie Pekin.
porednictwem specjalistycznej firmy Infostradasports.
Jerzy Jakobsche

Pojawi³y siê ostatnio
g³osy, o dziwo pochodz¹ce
z bogatych krajów, aby
kongresy AIPS organizowaæ co dwa lata.
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Kongresy chc¹ organizowaæ, nie tylko wielkie
i bogate kraje.

dzie¿y jako podstaw¹ sukcesu w sporcie wyczynowym. Wiele
uwagi w wyst¹pieniach powiêcono sprawom doping a
dozwolone wspomaganie treningu sportowego, psychologii sportu, traumatologii sportowej, sportowi osób niepe³nosprawnych, roli sportu w walce z patologiami spo³ecznymi (doping, narkomania, alkoholizm, nikotynizm) oraz roli
edukacyjnej i wychowawczej sportu.
Sesja z okazji jubileuszu tego niezwykle zas³u¿onego dla
polskiego sportu czasopisma powiêcona by³a historii czasopimiennictwa medyczno-sportowego w Polsce. Konferencja by³a
istotnym elementem ogólnopolskiej kampanii informacyjnoedukacyjnej, maj¹cej na celu zarówno poprawê wyników polskich sportowców na arenie miêdzynarodowej, jak i d¹¿enie do
poprawy zdrowia polskiego spo³eczeñstwa poprzez promocjê i
upowszechnianie aktywnoci ruchowej na ka¿dym etapie rozwoju cz³owieka. Odpowiednio kontrolowany sport dzieci i m³odzie¿y jest podstaw¹ kreowania póniejszych sukcesów w sporcie wyczynowym, a tak¿e w umacnianiu zdrowia publicznego.
Kongres by³ interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym i szkoleniowym, w którym wziêli udzia³ lekarze spe-

cjalici z ró¿nych dziedzin medycyny i przedstawiciele innych nauk zwi¹zanych ze sportem, a tak¿e trenerzy, dzia³acze sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego.

PKOl chce podj¹æ
siê zarz¹dzania polskim
sportem
W Warszawie na wspólnym posiedzeniu, 8 czerwca, Zarz¹d
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Rada Polskiej Konfederacji Sportu wyst¹pi³y z propozycj¹, aby na zlecenie rz¹du
PKOl jako organizacja pozarz¹dowa podj¹³ siê zarz¹dzania
sportem wyczynowym i kwalifikowanym. Zgodnie z projektem Polski Komitet Olimpijski, podobnie jak we W³oszech,
odpowiada³by za ca³oæ przygotowañ polskich sportowców
do igrzysk olimpijskich.
W istniej¹cym obecnie systemie zarz¹dzania sportem w Polsce, w gestii PKOl by³o tylko przygotowanie logistyczne startów
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na igrzyskach olimpijskich. Za wyniki uzyskane przez Polaków
odpowiada³a Polska Konfederacja Sportu i zwi¹zki sportowe.
Propozycja wi¹¿ê siê z przekazaniem do PKOl rodków
bud¿etowych na sport, które dotychczas znajdowa³y siê w
dyspozycji Departamentu Sportu MENiS oraz Polskiej Konfederacji Sportu.
Zebrani pozytywnie ocenili rz¹dowy projekt ustawy o
sporcie kwalifikowanym, który zosta³ skierowany do komisji sejmowej. Wyra¿ono nadziejê, ¿e po uchwaleniu ustawy
zostanie powo³ane ministerstwo sportu, które bêdzie nadzorowa³o ca³y sport w kraju.
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e nasza propozycja podjêcia
przez PKOl pe³nego zarz¹dzania sportem wyczynowym mo¿e
byæ zaskoczeniem dla rz¹du - powiedzia³ prezes PKOl Piotr
Nurowski. - Jednak zmiany w sporcie s¹ konieczne. Od
igrzysk olimpijskich w Atenach minê³o ju¿ ponad dziesiêæ
miesiêcy, które zosta³y bezpowrotnie stracone. Czekamy na
odpowied ze strony rz¹du, mam nadziejê, ¿e w przysz³oci
naszym partnerem bêdzie konstytucyjny minister.
Prezes Piotr Nurowski poinformowa³, ¿e up³ynê³a kadencja kierownictwa Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Nowym
prezesem PFO zosta³ wybrany Andrzej Szel¹g.

Centrum Olimpijskiemu
nadano imiê Jana Paw³a II
Od 18 maja 2005 r. Centrum Olimpijskie w Warszawie nosi imiê
Jana Paw³a II. Tego dnia przy dwiêkach uwielbianej przez papie¿a Polaka Barki prymas Polski kardyna³ Józef Glemp i prezes PKOl Piotr Nurowski oraz cz³onkini MKOl Irena Szewiñska i
by³y prezes PKOl Stanis³aw Stefan Paszczyk z³o¿yli podpisy pod
aktem nadania Centrum Olimpijskiemu imienia Jana Paw³a II.
Ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy ku czci papie¿a Polaka, znajduj¹cej siê w holu obiektu, dokonali Piotr Nurowski i kardyna³ Józef Glemp. W krótkiej homilii prymas Polski wyrazi³ radoæ, ¿e mamy takie piêkne Centrum. Przypomnia³, jak wielk¹ wagê do kultury fizycznej przywi¹zywa³ Karol Wojty³a. Podkreli³, ¿e sport to nie tylko d¹¿enia
do osi¹gania jak najlepszych wyników, ale to równie¿ instytucja wychowawcza dla ludzkoci.
Prezes PKOl Piotr Nurowski powiedzia³ m.in.: - Nie nadajemy imienia Jana Paw³a II Centrum Olimpijskiemu z uwagi
na piêkno budynku, ale dlatego, ¿e chcemy wcielaæ w ¿ycie
nauki, jakie papie¿ Polak g³osi³ o kulturze fizycznej. Nadanie
imienia Jana Paw³a II, który przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do roli
sportu, jeszcze bardziej wzmocni edukacyjn¹ rolê Centrum.
- W skali krajowej i miêdzynarodowej jest ono instytucj¹
wyj¹tkow¹, ukazuj¹c¹ piêkno i trwa³e zwi¹zki sportu ze sztuk¹, ukierunkowan¹ przede wszystkim na kszta³towanie wiadomoci o spo³ecznej roli sportu i jego znaczenia w procesie
wychowania m³odego pokolenia - podkreli³ Nurowski.
Dziesiêæ dni po mierci Karola Wojty³y zarz¹d PKOl zwróci³ siê do metropolity warszawskiego, prymasa Polski z prob¹
o przyzwolenie nadania imienia Jana Paw³a II Centrum Olim-
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Mieczys³aw
Horodyñski
(z lewej)
i Stefan Mrokowski, cz³onkowie Warszawskiego
Towarzystwa
Cyklistów,
pierwsi mistrzowie
w Derbach
WTC w 1894 r.

50 tysiêcy zdjêæ
w sto³ecznym
Muzeum Sportu
i Turystyki
Sto³eczne Muzeum Sportu i Turystyki udostêpni³o zwiedzaj¹cym fototekê licz¹c¹ blisko 50 tys. pozycji, w tym 4 tys.
fotografii powsta³ych przed 1939 rokiem. Archiwum dokumentuje historiê polskiego sportu i bie¿¹ce wydarzenia z
¿ycia sportowego w kraju i za granic¹.
Dzia³y tematyczne archiwum ilustruj¹ historiê klubów
i organizacji sportowych, m.in. polskiego i miêdzynarodowego komitetu olimpijskiego, igrzysk olimpijskich oraz dzieje
wychowania fizycznego na ziemiach polskich. - Do najstarszych fotografii w naszych zbiorach nale¿¹ niewielkie naklejone na ozdobne kartony, fotografie portretowe z lat 18781895 instruktorów gimnastyki, naczelników gniazd sokolich m.in. z Ko³omyi, Lwowa i Tarnopola. Wiêkszoæ zdjêæ
z prze³omu XIX i XX ma charakter statyczny, s¹ pozowane.
Ówczeni mistrzowie chêtnie fotografowali siê w atelier ze
zdobytymi medalami, na tle rowerów, hantli, wiose³ i sztandarów - powiedzia³a starszy kustosz Muzeum Sportu i Turystyki, Ewa Pac-Pomarnacka.
Na wystawie nie brakuje tak¿e pierwszych w historii
polskiego sportu zdjêæ. W zbiorach znajduj¹ siê prace Mariana Fuksa, za³o¿yciela w 1910 roku pierwszej polskiej
agencji fotograficznej, który ws³awi³ siê reporta¿em z rowerowej wyprawy do Pary¿a, w lipcu 1914 roku.

Zbiory fotografii datowane od lat 70. XIX wieku do 1914
roku stanowi¹ unikatow¹ kolekcjê muzeum mieszcz¹cego
siê w Centrum Edukacji Olimpijskiej im. Jana Paw³a II.
Prawdziwe pere³ki w zbiorach to 170 szklanych przeroczy z lat 1905-1914, dokumentuj¹cych turystykê narciarsk¹
w Karpatach Wschodnich i wspinaczkê w Tatrach.
- Archiwum powiêksza siê dziêki zakupom od CAF, PAP i
innych agencji oraz bezporednio
od fotoreporterów i fotografików.
Wiêkszoæ zbiorów stanowi¹ darowizny, m.in.: Wac³awa Kuchara, Franciszka Szymczyka, Karola Rómmla, rodziny Janusza
Kusociñskiego, W³odzimierza
Reczka, Wandy Rutkiewicz,
Tadeusza Wróblewskiego, Kazimierza Górskiego, Kordiana Tarasiewicza, Bogdana Tuszyñskiego oraz fotoreportera Sportowca i Pi³ki No¿nej Tomasza
Pra¿mowskiego, który przekaza³ Mieczys³aw Barañski,
cz³onek Warszawskiemuzeum ca³y swój dorobek augo Towarzystwa Cyklitorski z lat 60. i 70. ubieg³ego wie- stów, mistrz Królestwa
ku - powiedzia³a dyrektor mu- Polskiego w 1896 r.
zeum Iwona Grys.
Muzeum po tymczasowym pobycie, który trwa³ 38 lat,
przenios³o siê na pocz¹tku 2005 r. ze stadionu warszawskiej Skry do pomieszczeñ przy Wybrze¿u Gdyñskim. Od 9
marca czynna jest czytelnia dysponuj¹ca 3000 czasopismami i ksiêgozbiorem licz¹cym 16 tys. egzemplarzy.

pijskiemu. Uroczystoæ, w 85. rocznicê urodzin Karola Wojty³y, zgromadzi³a liczne grono pos³ów i senatorów, przedstawicieli prezydenta RP, rz¹du i w³adz stolicy, by³ych sportowców i
olimpijczyków, wród których by³a Maria Kwaniewska-Maleszewska. To w³anie jej, br¹zowej medalistce igrzysk w Berlinie (1936) oraz czterokrotnemu z³otemu medalicie olimpijskiemu Robertowi Korzeniowskiemu powierzono symbolicznie klucze w dniu uroczystego otwarcia Centrum, 31 maja 2004
roku. Dokonali go wówczas prezydent Aleksander Kwaniewski i przewodnicz¹cy MKOl Jacques Rogge.
Centrum to szeciopiêtrowy budynek, którego ³¹czna
powierzchnia wynosi blisko 6500 metrów kwadratowych.
Swe siedziby maj¹ w nim: PKOl ze wszystkim swoimi agendami, komisjami i zespo³ami, z Polsk¹ Akademi¹ Olimpijsk¹,
Klubem Fair Play, Klubem Olimpijskim, Centrum Edukacji
Olimpijskiej, sportowym kinem i bibliotek¹, a tak¿e m.in.
Polska Fundacja Olimpijska z redakcj¹ Magazynu Olimpijskiego oraz Muzeum Sportu i Turystyki.
W Centrum realizowany jest program edukacji olimpijskiej dla dzieci i m³odzie¿y, ze szczególnym uwzglêdnieniem
polskich tradycji sportowych, miejsca i roli sportu w wiecie wspó³czesnym oraz jego zwi¹zków z kultur¹ i sztuk¹.
Idea budowy nowej siedziby PKOl, która by³aby jednoczenie centrum polskiego ruchu olimpijskiego, narodzi³a
siê w koñcu lat 80., kiedy PKOl uzyska³ od w³adz stolicy
obietnicê przekazania na budowê terenów przylegaj¹cych
do obiektów klubu sportowego Spójnia na ¯oliborzu. Budowê rozpoczêto dopiero jesieni¹ 2002 roku.
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Apel Zarz¹du Polskiego

Komitetu Olimpijskiego

Zarz¹d Polskiego Komitetu Olimpijskiego podczas posiedzenia 8 czerwca w Warszawie zaapelowa³ do organizacji sportowych o wyeliminowanie negatywnych zjawisk, jakie ostatnio pojawi³y siê w polskim sporcie.
Zarz¹d Polskiego Komitetu Olimpijskiego z wielkim
niepokojem obserwuje szereg negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych w dzia³alnoci sportowej. Zjawiska te naruszaj¹
zasady etyki, które stanowi¹ podstawê funkcjonowania ruchu olimpijskiego. Zarz¹d PKOl apeluje do wszystkich organizacji sportowych o stosowanie w praktyce zasad etycznych zawartych w Karcie Olimpijskiej.

10 medali Polaków
W 15. mistrzostwach Europy w armwrestlingu (si³owanie
na rêkê), które z udzia³em ponad 600 zawodników z 24 krajów odby³y siê w Sofii, z 35-osobowej reprezentacji Polski
medale (10) zdobyli jedynie juniorzy. Sukces ten da³ im drugie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej, za Rosj¹.
W si³owaniu na lew¹ rêkê medale dla Polski wywalczyli:
srebrny w kategorii 54 kg Walentyna Zaklicka (UKS Z³oty
Tur Gdynia) oraz cztery br¹zowe - w 45 kg Izabela Chudycka (UKS 16 Koszalin), w 54 kg Magdalena Gutteter (UKS
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Z³oty Tur Gdynia), w 60 kg Ma³gorzata Ostrowska (Strzegom) i w +78 kg Lucjan Fuda³a (MCKiS Tytan Jaworzno).
W zmaganiach na rêkê praw¹ piêæ medali zdobyli: dwa
srebrne -w kategorii 48 kg Przemys³aw Romanowski (UKS
Stalowe Ramiona Kroniewice) i w 54 kg Walentyna Zaklicka oraz trzy br¹zowe - w 45 kg Izabela Chudycka, w
60 kg Kamila Kulesza (UKS 16 Koszalin) i w 78 kg Sebastian Winiarski (Paco Lublin).
Seniorzy, w bardzo silnej konkurencji (w prawie ka¿dej
kategorii wagowej by³o kilku mistrzów wiata i Europy), nie
odnieli sukcesów. W rywalizacji na lew¹ rêkê najbli¿ej podium by³a juniorka - Walentyna Zaklicka, zajmuj¹c czwart¹
lokatê. Na szóstych uplasowa³y siê Ma³gorzata Ostrowska
i Beata Kutnik (Paco Lublin). Natomiast w si³owaniu na
rêkê praw¹ najlepiej spisa³ siê S³awomir G³owacki (¯elazna Piêæ Inowroc³aw), który sklasyfikowany zosta³ na pi¹tym miejscu.

Centralne uroczystoci

Dnia Dziennikarza
Sportowego

Prezes PKOl Piotr
Nurowski wysoko
oceni³ wspó³pracê z dziennikarzami w pos³aniu
odczytanym podczas centralnych
uroczystoci w
sto³ecznym CenDziennikarze sportowi  uczesttrum Olimpijnicy centralnych uroczystoci 2
lipca 2005 r. z okazji Dnia Dzienskim
imienia
nikarza Sportowego przed CenJana Paw³a II z
trum Olimpijskim im. Jana Paw³a
okazji obchodzoII w Warszawie
nego 2 lipca na
ca³ym wiecie Dnia Dziennikarza Sportowego.
Bardzo wysoko cenimy sobie wspó³pracê z pañstwem,
cieszymy siê, ¿e zauwa¿acie sukcesy polskiego sportu i czynicie to z wielk¹ serdecznoci¹ i sympati¹, natychmiast reaguj¹c na wszelkie zbyt liczne jeszcze nieprawid³owoci. Pe³ni szacunku i uznania dla waszych dokonañ ¿yczymy satysfakcji z nie³atwej pracy i liczymy na owocne wspó³dzia³anie dla dobra sportu polskiego i ruchu olimpijskiego napisa³ w pos³aniu do dziennikarzy sportowych szef PKOl.
Uroczystoæ w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw³a II
w Warszawie zgromadzi³a liczne grono przedstawicieli mediów. Obecni byli m.in. najstarszy dziennikarz sportowy RP
Witold Domañski (rocznik 1914), prezesi Klubu Dziennikarzy Sportowych: £ukasz Jedlewski, Zbigniew Miko³ajczak, Wojciech Filipiak, Jerzy Jakobsche i Jerzy Góra.
W czasie uroczystoci zas³u¿onym dziennikarzom sportowym wrêczone zosta³y okolicznociowe patery i medale. Jedn¹ z nich otrzyma³ prezes KDS w latach 1983-85, £ukasz Jedlewski, który rozpocz¹³ 51. rok dzia³alnoci dziennikarskiej.
Podobne uroczystoci odbêd¹ siê w innych polskich miastach.

56

sport
dla wszystkich

¯yczenia dla polskich
dziennikarzy sportowych
z okazji ich wiêta przekaza³ podsekretarz stanu
w MENiS Jerzy Ciszewski, prezes Polskiej Konfederacji Sportu Andrzej
Kranicki oraz prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski,
Prezes Klubu Dziennikarzy
Sportowych Jerzy Góra
reprezentowany przez dywrêcza pami¹tkow¹ paterê
rektora generalnego
redaktorowi Przegl¹du
PKOl, medalistê olimpijSportowego i by³emu
skiego z Barcelony w wioprezesowi KDS £ukaszowi
larstwie Kajetana BroJedlewskiemu (z lewej) z
okazji rozpoczêcia 51. roku
niewskiego.
pracy dziennikarskiej; z
¯yczenia polskim
prawej dyrektor Centrum
dziennikarzom sportoOlimpijskiego, znakomity w
wym przes³ali: prezydent
niedalekiej przesz³oci
wiolarz, br¹zowy medalista wiatowego Stowarzyigrzysk olimpijskich w
szenia Prasy Sportowej
Barcelonie w 1992 r. Kaje(AIPS) Gianni Merlo oraz
tan Broniewski
szef najwiêkszej sekcji
AIPS - Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej
(UEPS) Leif Nilsson.
2 lipca, od jedenastu lat, obchodzony jest na ca³ym
wiecie jako Dzieñ Dziennikarza Sportowego. wiêto ustanowi³o w 1994 r. na kongresie w Manchesterze Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS).2 lipca to
nieprzypadkowa data. Tego dnia w czasie Igrzysk VIII Olimpiady w Pary¿u w 1924 roku utworzono AIPS.
Aktualnie AIPS reprezentuje ponad 30-tysiêczn¹ rzeszê
dziennikarzy sportowych prasy, radia, telewizji i mediów
elektronicznych ze 144 krajów, natomiast Polski Klub Dziennikarzy Sportowych liczy ponad tysi¹c cz³onków.

S³awomir Toczek

wygra³ zawody strongmanów

w Mys³owicach

S³awomir Toczek (Chojnice) wygra³ zawody Pucharu Polski
w Mys³owicach. Uwa¿any za faworyta Tyberiusz Kowalczyk
z Legnicy zaj¹³ dopiero czwarte miejsce.
Koñcowa kolejnoæ zawodów:
1. S³awomir Toczek (Chojnice) 27 pkt
2. Krzysztof Radzikowski (G³owno) 26 pkt
3. Lubomir Libacki (Gdañsk) 22 pkt
4. Tyberiusz Kowalczyk (Legnica) 21 pkt
5. Pawe³ Pachnik (Sandomierz) 19
6. Robert Kalinowski (P³ock) 9 pkt.

Przed ostatni¹ konkurencj¹ - schodami - prowadzi³ debiutant Radzikowski. Musia³ jednak uznaæ wy¿szoæ Toczka,
który wyprzedzi³ go minimalnie w klasyfikacji koñcowej.
W programie mys³owickich zawodów znajdowa³o siê szeæ
konkurencji:spacer farmera (przeniesienie na odleg³oæ dwóch

walizek po 130 kg ka¿da), wyciskanie platformy na barki, przeci¹ganie TIR-a (chodzi o jak najszybsze przeci¹gniêcie wa¿¹cej
7 ton ciê¿arówki na odleg³oæ 20 m), przerzucenie 8 razy opony wa¿¹cej 320 kg, spacer buszmena (pokonanie jak najszybciej 20 m z obci¹¿eniem 340 kg na barkach) i schody (wniesienie na czas trzech kloców o wadze 225, 250 i 275 kg na podest
po piêciu schodach o wysokoci 40 cm ka¿dy).

Danuta Soæko najlepsz¹
trenerk¹ 2004 roku

Danuta Soæko zosta³a laureatk¹ czwartej edycji konkursu Trenerka Roku, organizowanego przez Komisjê Sportu Kobiet
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyniki og³oszono 24 kwietnia w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw³a II w Warszawie.
Danuta Soæko jest trenerk¹ podnoszenia ciê¿arów. Pracuje z reprezentacj¹ Polski i w klubie WLKS Siedlce. Jej
wychowankami s¹ wicemistrzyni olimpijska z Sydney i br¹zowa medalistka z Aten Agata Wróbel oraz srebrne medalistki mistrzostw Europy w Sofii Aleksandra Klejnowska i
Dominika Misterska.
Laureatka nie mog³a byæ na ceremonii, poniewa¿ przebywa³a wraz z kadr¹ na mistrzostwach Europy w Sofii. W
jej imieniu pami¹tkow¹ statuetkê odebra³a Agata Wróbel.
To wspania³a kobieta i trenerka. W pracê wk³ada ca³e
swoje serce. Gdy nie mo¿e jechaæ z nami na zawody, wspiera nas duchowo - powiedzia³a o Danucie Soæko dwukrotna medalistka olimpijska.
W tej samej kategorii Komisja Sportu Kobiet PKOl wyró¿ni³a Krystynê G³a¿ewsk¹, trenerkê kajakarstwa z klubu MKKS
Gorzów Wielkopolski, gdzie pracuje m.in. z olimpijkami z Aten
Ma³gorzat¹ Czajczyñsk¹ i Karolin¹ Sadalsk¹. Jej udzia³em
s¹ równie¿ dwa br¹zowe medale olimpijskie zdobyte w Sydney
i w Atenach przez dwójkê Aneta Konieczna (wczeniej Pastuszka)-Beata Soko³owska-Kulesza. Wychowankowie Krystyny G³a¿ewskiej od lat nale¿¹ do czo³ówki krajowego kajakarstwa we wszystkich kategoriach wiekowych.
To pierwsza moja nagroda za pracê trenersk¹ przyznana przez tak znakomit¹ kapitu³ê - powiedzia³a G³a¿ewska Kobiecie trudniej jest byæ trenerem ni¿ mê¿czynie. Trenera,
zw³aszcza gdy jest starszy, zawodniczki traktuj¹ jak ojca.
G³a¿ewska do niedawna uwa¿a³a, ¿e lepiej pracuje siê z
ch³opcami ni¿ dziewczêtami. Zmieni³am zdanie, bo zauwa¿y³am, ¿e kobiety s¹ wierniejsze i ambitniejsze ni¿ mê¿czyni - powiedzia³a wyró¿niona trenerka.
Za najlepszego trenera 2004 roku pracuj¹cego z kobietami Komisja Sportu Kobiet PKOl uzna³a Paw³a S³omiñskiego, trenera reprezentacji Polski w p³ywaniu, w tym
mistrzyni i dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej z Aten
Otylii Jêdrzejczak. Wyró¿nienie w tej kategorii otrzyma³
Jacek Torliñski, trener Anny Rogowskiej, br¹zowej medalistki olimpijskiej z Aten w skoku o tyczce.
Za ca³okszta³t pracy z kobietami Komisja uhonorowa³a
Tadeusza Pagiñskiego, który jest trenerem wicemistrzyñ
olimpijskich z Sydney we florecie, w tym m.in. Sylwii Grucha³y, br¹zowej medalistki olimpiady w Atenach. Podopieczne

Pagiñskiego wielokrotnie by³y medalistkami mistrzostw Europy i wiata juniorek i seniorek we florecie. Oprócz trenerów Komisja nagradza dziennikarzy promuj¹cych sport kobiet. Laureatk¹ czwartej edycji konkursu w tej kategorii zosta³a dziennikarka katowickiego Sportu Lidia Nowakowa.
Bardzo siê cieszê, ¿e komisja dostrzeg³a i doceni³a moj¹
pracê - powiedzia³a Nowakowa, która o sporcie pisze od 30
lat - ¯yczê naszym sportsmenkom jak najlepszych wyników, aby mo¿na by³o o nich pisaæ du¿o i dobrze.
Porównuj¹c liczbê zdobytych medali przez polskie zawodniczki i polskich zawodników na ubieg³orocznej olimpiadzie w Atenach prezes PKOl Piotr Nurowski doceni³ pracê tak sportsmenek, jak i kobiet trenerów. K³aniamy siê
nisko przed wysi³kiem kobiet, które podobno s¹ p³ci¹ s³absz¹, ale jak siê okaza³o s¹ od nas mê¿czyzn lepsze.
Autorem pami¹tkowej statuetki, wrêczanej laureatom
konkursu jest artysta plastyk Tomasz Sikora.

i ze wiata

Rekord wiata

w nurkowaniu
z polskim akcentem
52-letni p³etwonurek z Republiki Po³udniowej Afryki Nuno
Gomes ustanowi³ w Dahab w Egipcie rekord wiata w nurkowaniu, schodz¹c na g³êbokoæ 318,25 m. Przedsiêwziêcie to
odby³o siê dziêki wspó³pracy z polsk¹ baz¹ nurkow¹ w Dahab.
Ca³kowity czas nurkowania wyniós³ 716 minut, czyli 12
i pó³ godziny pobytu w wodzie. Warunki by³y trudne, fale
dochodzi³y do 4 m wysokoci. Ponad po³owa nurkowania
odbywa³a siê podczas dekompresji pomiêdzy 9 a 3 metrem.
Polska baza dostarczy³a nie tylko sprzêt i wsparcie logistyczne potrzebne do wykonania tak ekstremalnego nurkowania, ale równie¿ by³a odpowiedzialna za przygotowanie mieszanin oddechowych dla Nuno Gomesa oraz ca³ej
ekipy p³etwonurków wspieraj¹cych. Osob¹, która samodzielnie szykowa³a wszystkie gazy by³ Krzysztof Hrynczyszyn
- powiedzia³ Robert Drzewiecki.
Dotychczasowy rekord wiata wynosi³ 308 m. Nuno Gomes jest drugim cz³owiekiem na wiecie, któremu uda³o siê
przekroczyæ granicê 300 m. Jak zauwa¿y³, wiêcej by³o ludzi
na Ksiê¿ycu ani¿eli poni¿ej 300 m. O skali trudnoci wiadczy fakt, ¿e nie by³o to nurkowanie saturowane i odby³o siê
bez koniecznoci pobytu w komorze dekompresyjnej. Najwa¿niejsze, ¿e nie wyst¹pi³y u Gomesa jakiekolwiek objawy
choroby dekompresyjnej, bêd¹cej skutkiem gromadzenia siê
w tkankach pêcherzyków azotu na skutek jego gwa³townego
uwalniania siê podczas nag³ych zmian cinienia.
Rekord zosta³ ustanowiony w odleg³oci 4 kilometrów
od egipskiego wybrze¿a Morza Czerwonego. Lina opustowa
zosta³a zmierzona przy udziale bezstronnych obserwatorów
i oficjalny wynik brzmi 318 m 25 cm w morskiej wodzie.
Nuno Gomes jest równie¿ rekordzist¹ wiata w nurkowaniu w jaskini na g³êbokoæ 283,6 m. Z zawodu jest in¿ynierem, na co dzieñ zajmuje siê budow¹ dróg i mostów. Na
pocz¹tku kwietnia by³ gociem specjalnym I Konferencji
Nurkowania Technicznego w Bielsku-Bia³ej.
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Czeski cyklista przejecha³

trasê Tour de France na

100-letnim bicyklu
Na trasie tegorocznego Tour de France - najtrudniejszego
kolarskiego wycigu na wiecie - pojawi³ siê tak¿e 48-letni
agent ubezpieczeniowy z Czech - Josef Zimovczak. W ci¹gu
24 dni, trasê o d³ugoci 3607 kilometrów pokona³ na... 100letnim bicyklu.
Przez ca³y Tour czeski zawodnik na poszczególne odcinki wyje¿d¿aæ bêdzie dzieñ wczeniej, ni¿ normalnie
uczestnicz¹cy w wycigu kolarze. Jedynie na dziesi¹ty, piekielnie trudny górski etap do Courchevel, Czech uda siê
dwa dni wczeniej, ni¿ peleton.
Zimovczak planuje, ¿e w siodle bicyklu, który jedzi z
maksymaln¹ prêdkoci¹ 50 km na godzinê, ma 1,5 metra
wysokoci i nie ma hamulców, spêdzi codziennie po czternacie godzin. Ma dowiadczenie, poniewa¿ na bicyklu przejecha³ ju¿ przez ca³e Stany Zjednoczone, pokonuj¹c trasê o
d³ugoci 4356 kilometrów w 28 dni.

Puchar wiata
w kickboxingu w Piacenzie
27 medali, w tym dziewiêæ z³otych, siedem srebrnych i
11 br¹zowych, zdobyli reprezentanci Polski w zawodach
Pucharu wiata w kickboxingu w formu³ach light, semi i
full contact, które zakoñczy³y siê 13 czerwca we w³oskiej
Piacenzie.
Polacy najlepiej spisali siê w light contakcie,
w którym a¿ siedmiokrotnie stawali na najwy¿szym
stopniu podium.
Polscy medalici P w Piacenzie:
ligh contact:
n z³ote medale: Paulina Bieæ (+70 kg), Piotr Kobylañski
(63 kg), Przemys³aw Ziemnicki (69 kg), Micha³ Ko³akowski (79 kg), Rafa³ Górzewski (89 kg), Bart³omiej Bocian
(91 kg), Wojciech Szczerbiñski (+94 kg);
n srebrne medale: Przemys³aw Rekowski (57 kg), Micha³ G³ogowski (69 kg), Leszek Ko³tun (74 kg);
n br¹zowe medale: ¯aneta Ciela (55 kg), Barbara
Sewerynik (60 kg), Mariusz Nizio³ek (84 kg);
semi contact:
n z³oty medal: Rafa³ Górzewski (89 kg);
n srebrny medal: Dorota Godzina (55 kg);
n br¹zowe medale: Piotr B¹kowski (57 kg), Tomasz
Gmurzyñski (69 kg), Przemys³aw Ziemnicki (69 kg);
full contact:
n z³oty medal: Tomasz Makowski (54 kg);
n srebrne medale: Katarzyna Furmaniak (65 kg), Mariusz Ziêtek (71 kg), Micha³ Wszelak (+91 kg);
n br¹zowe medale: Patrycja Kotlarz (48 kg), Damian
£awniczak (57 kg), Robert ¯ytkiewicz (63,5 kg), Tomasz
Pietraszewski (67 kg), Bogumi³ Po³oñski (81 kg).
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ME juniorów

w kulturystyce i fitness
Polska zajê³a pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej
mistrzostw Europy juniorów i weteranów w kulturystyce i
fitness, które dobieg³y koñca 12 czerwca w Bia³ymstoku.
Polacy zdobyli 12 medali: 4 z³ote, 3 srebrne i 5 br¹zowych.
W mistrzostwach udzia³ wziê³o ponad stu zawodników i
zawodniczek z 19 krajów.
Medalici:
fitness - juniorzy open
1. Michal Peterek
2. Giedrius Abeciunas
3. Patrik Trojan
fitness sylwetkowe open
1. Jiri Cernota
2. Dominik Brzuszkiewicz
3. Maciej Ropiak
kulturystyka - juniorzy poni¿ej 75 kg
1. Gabriel Barbos
2. Darren Gumbs
3. Rafa³ Klimczuk
kulturystyka - juniorzy powy¿ej 75 kg
1. Tomasz S³odkiewicz
2. Wenelin Welikow
3. Michal Strapek
fitness - juniorki do 160 cm wzrostu
1. Anna Koczkina
2. Lenka Borutova
3. Nina Smirnova
fitness - juniorki powy¿ej 160 cm wzrostu
1. Ewelina Barej
2. Vivien Gal
3. Jana Rybowa
fitness sylwetkowe  juniorki
1. Magdalena Kazimirova
2. Anastazja Gonczarowa
3. Magdalena Krasuska
fitness sylwetkowe open
1. Antonella Feretti
2. Simone Linay
3. Kristine Vedernikova
kulturystyka  juniorki
1. Petra Hanova
2. Adela Musilova
3. Melinda Garmvolgyi
kulturystyka - juniorki open
1. Alina Cepurniene
2. Simone Linay
3. Marina Gusmini
weterani - kulturystyka:
kategoria 40-49 lat - do 80 kg
1. Wojciech Wasilewski
2. Paolo Mari
3. Albert Szczygielski

Czechy
Litwa
Czechy
Czechy
Polska
Polska
Rumunia
W. Brytania
Polska
Polska
Bu³garia
Czechy
Rosja
Czechy
Rosja
Polska
Wêgr y
Rosja
S³owacja
Rosja
Polska
W³ochy
Niemcy
£otwa
Czechy
Czechy
Wêgr y
Litwa
Niemcy
W³ochy

Polska
W³ochy
Polska

kategoria 40-49 lat - do 90 kg
1. Gunnar Paasche
2. Marek Borowicz
3. Jose Rebolo
kategoria 40-49 lat - powy¿ej 90 kg
1. Wolfgang Klotz
2. Reinhard Meier
3. Wies³aw Kruk
powy¿ej 50 lat  open
1. Waldemar Nol
2. Alfred Chodkowski
3. Ivan Horacek
Generalna klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Polska
2. Czechy
3. Litwa
4. Niemcy

Niemcy
Polska
Portugalia
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Czechy
124 pkt
118
57
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Roger Federer i Kelly
Holmes laureatami nagrody

Laureus

Jeden z najlepszych tenisistów wiata, zwyciêzca trzech turniejów wielkoszlemowych w 2004 roku Szwajcar Roger Federer oraz dwukrotna z³ota medalistka ateñskich igrzysk w biegach na 800 i 1500 m Brytyjka Kelly Holmes zostali w portugalskim Estorilu laureatami dorocznej nagrody Laureusa.
Wyró¿nienie specjalne otrzyma³a 28-letnia brytyjska
¿eglarka Ellen MacArthur, która w 71 dni op³ynê³a samotnie, na prze³omie roku, kulê ziemsk¹ na katamaranie.
Nagrodê w kategorii najlepszej dru¿yny jury z³o¿one z
40 czo³owych sportowców wiata, wród których byli m.in.
Boris Becker, Siergiej Bubka, Sebastian Coe, Nadia Comaneci, Emerson Fittipaldi, Franz Klammer, Edwin
Moses, Martina Navratilova i Katerina Witt przyzna³o
pi³karskiej reprezentacji Grecji, która zdoby³a z³oty medal
mistrzostw Europy w Portugalii.
Blisko pó³ tysi¹ca dziennikarzy prasy, radia, telewizji i
mediów elektronicznych z 82 krajów zg³osi³o swoich kandydatów do nagrody w szóstej edycji plebiscytu.
Laureaci sportowych Oscarów Laureus 2004:
kategoria - sportowiec roku:
Roger Federer (Szwajcaria)  tenis
kategoria sportsmenka roku:
Kelly Holmes (W.Br ytania)  lekkoatletyka
nagroda specjalna:
Ellen MacArthur (W.Brytania)  ¿eglarstwo
dru¿yna roku:
reprezentacja Grecji - pi³karscy mistrzowie Europy
niespodzianka roku:
Liu Xiang (Chiny)  lekkoatletyka
udany powrót na areny sportowe:
Alessandro Zanardi (W³ochy) - Formu³a 1
najlepszy sportowiec niepe³nosprawny roku:
Chantal Petitclerc (Kanada)

£atwiej o fundusze

i ze wiata

na infrastrukturê sportow¹
£atwiejszy dostêp do funduszy unijnych na rozbudowê infrastruktury sportowej to g³ówna korzyæ dla polskiego sportu z integracji naszego kraju z Uni¹ Europejsk¹ - uwa¿a
senator Grzegorz Lato.
W sporcie nie ma tak spektakularnych, widocznych korzyci jak np. w rolnictwie, ale mo¿liwoæ korzystania z funduszy
unijnych na rozwój obiektów sportowych jest wielk¹ szans¹ dla
naszego sportu - powiedzia³ Lato, rekordzista pod wzglêdem
wystêpów w pi³karskiej reprezentacji Polski (100 meczów), król
strzelców M w 1974 r. w Niemczech (7 bramek).
Otwarcie granic sprawi³o te¿, ¿e pi³karze mog¹ swobodnie szukaæ pracy w innych klubach - doda³.
Jego zdaniem, poziom polskiego sportu jest odpowiedni do nak³adów finansowych, czyli niewielkie nak³ady i s³abe wyniki. A przecie¿ sukcesy sportowe s¹ najlepsz¹ promocja kraju - zaznaczy³. Wed³ug Laty, rodki na sport powinny byæ ³o¿one nie tylko przez pañstwo, ale tak¿e przez
samorz¹dy. Powinno im zale¿eæ przede wszystkim na m³odzie¿y, która zajmie siê sportem - mówi³.
Lato ubolewa te¿ nad chuligañstwem na stadionach. Opowiada siê za surowym karaniem pseudokibiców. Mecze powinny
dawaæ mo¿liwoæ wypoczynku dla ca³ej rodziny. Tutaj mo¿emy
skorzystaæ z wzorów w innych krajach UE - zauwa¿y³.

Ranking Wprost
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi³sudskiego w
Warszawie zwyciê¿y³a w dwunastej edycji rankingu szkó³ wy¿szych tygodnika Wprost w kategorii akademii wychowania
fizycznego. Na drugim miejscu uplasowa³a siê AWFiS w Gdañsku, a na trzecim ubieg³oroczny triumfator AWF w Poznaniu.
Ranking powsta³ m.in. na podstawie corocznej oceny
dokonywanej przez Komitet Badañ Naukowych. Brano pod
uwagê tak¿e uprawnienia uczelni do nadawania stopni naukowych, liczbê obronionych prac doktorskich i habilitacyjnych, liczbê nominacji profesorskich, sta¿ów zagranicznych, publikacji naukowych i udzia³ pracowników szko³y w
miêdzynarodowych programach badawczych.
Istotna te¿ by³a jakoæ zaplecza informatyczno-bibliotecznego i nauczania jêzyków obcych, a tak¿e szanse absolwentów na rynku pracy i warunki socjalne stypendia, akademiki
na uczelni.
Z³oty Indeks zwany edukacyjnym Oskarem odebra³
rektor warszawskiej AWF prof. dr hab. Andrzej Wit wraz z
czwórk¹ najlepszych studentów. Zapytany, jak traktuje Akademiê - jako uczelniê sportow¹ czy pedagogiczn¹, powiedzia³:
Nie powinno byæ takiego problemu, gdy¿ AWF jest z za³o¿enia uczelni¹ pedagogiczn¹. Oczywistym jest, ¿e dzia³alnoæ
uczelni koncentruje siê poza dzia³alnoci¹ pedagogiczn¹ i
naukow¹ na sporcie. W najbli¿szym czasie na terenie AWF
powstanie Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego. Jest
to inicjatywa Polskiej Konfederacji Sportu, by wykorzystaæ
potencja³ naukowy i bazê jak¹ maj¹ akademie dla stworze-
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nia warunków do rozwoju sportowych talentów i promowaæ
sport na najwy¿szym poziomie. Nasza uczelnia zajmie siê
m.in. szermierzami, wiolarzami, p³ywakami, lekkoatletami.
Ranking Wprost - akademie wychowania fizycznego:
1. Warszawa
87,5 pkt
2. Gdañsk
87,25
3. Poznañ
87
4. Katowice
86,75
5. Wroc³aw
85,5
6. Kraków
84

Chorwacki p³ywak

zanurkowa³ pod lodem
na g³êbokoæ 51,2 metra
Chorwat Kristijan Curavic pobi³ rekord wiata w nurkowaniu na bezdechu pod lodem, osi¹gaj¹c g³êbokoæ 51,2 metra. Nurkowa³ przy rosyjskiej stacji polarnej w okolicach Bieguna Pó³nocnego, a próba trwa³a minutê i 32 sekundy. 30letni Chorwat poprawi³ o 1,2 metra dotychczasowy w³asny
rekord wiata, który ustanowi³ w zesz³ym roku w Norwegii.

Nowi rektorzy Akademii
Wychowania Fizycznego

Prof. dr hab. Henryk Sozañski zosta³ wybrany rektorem-elektem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi³sudskiego
w Warszawie, obchodz¹cej w tym roku 75-lecie. 1 wrzenia przejmie obowi¹zki rektora, które od 2002 roku sprawuje prof. dr
hab. Andrzej Wit. Henryk Sozañski by³ ju¿ rektorem tej uczelni
przez dwie kadencje: 1996-1999 i 1999-2002. Po raz trzeci móg³
siê ubiegaæ o insygnia w³adzy po jednokadencyjnej przerwie.
W prawyborach, które odby³y siê 18 marca z udzia³em
100 elektorów, najwiêcej zwolenników (liczba nie jest ujawniana publicznie) mia³ prof. Sozañski. On te¿, jako jedyny
sporód kilkunastu kandydatów, z³o¿y³ deklaracjê woli bycia rektorem. W wyborach przeprowadzonych we wtorek
uzyska³ wymagan¹ wiêkszoæ g³osów.
Henryk Sozañski urodzi³ siê 11 listopada 1939 roku w Probu¿nie (woj. tarnopolskie). Studia wy¿sze odby³ w latach 19581962 na Wydziale Wychowania Fizycznego warszawskiej AWF.
Ma za sob¹ ponad 40 lat pracy zawodowej w kulturze fizycznej.
Jako trener wychowa³ reprezentantów Polski w skoku w dal i
trójskoku. W dorobku naukowym ma ponad 300 pozycji, w tym
wiele t³umaczonych na jêzyki obce. Wypromowa³ ponad 300
magistrów i 9 doktorów nauk o kulturze fizycznej.
Nowego rektora ma katowicka AWF. Rektorem-elektem
zosta³ wybrany 35-letni profesor Zbigniew Wakiewicz.
Prof. Wakiewicz otrzyma³ 26 na 31 g³osów elektorskich.
Mia³ dwóch kontrkandydatów - obecnego rektora prof. W³adys³awa Mynarskiego i prof. Romana Kurzbauera.
Prof. Wakiewicz bêdzie najm³odszym rektorem w woj.
l¹skim i najprawdopodobniej w ca³ym kraju - powiedzia³
rzecznik uczelni, Jerzy Winiewski.
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Zbigniew Wakiewicz urodzi³ siê w Wodzis³awiu. Skoñczy³ katowick¹ AWF. W latach 1992-96 pracowa³ jako asystent w Zak³adzie Antropomotoryki tej uczelni. W 1996 uzyska³ stopieñ doktora, a w 2004 profesora nadzwyczajnego
AWF Katowice. Jest cz³onkiem wydzia³u szkolenia PZPN i
trenerem pi³karskim pierwszej klasy. Wspó³pracowa³ m.in.
z Zag³êbiem Lubin i GKS Katowice. Jest redaktorem naczelnym pisma Journal of Human Kinetics.
W Poznaniu funkcjê rektora AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, kolejn¹ kadencjê piastowaæ bêdzie prof. dr hab.
med. Tadeusz Rychlewski.

Laureaci konkursu na

opowiadanie olimpijskie
13-letnia Karolina Dobrowolska ze Szko³y Podstawowej nr
3 im. majora Henryka Dobrzañskiego Hubala w Hrubieszowie zajê³a pierwsze miejsce w XV ogólnopolskim konkursie imienia Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie zorganizowanym przez PKOl i MENiS.
Pisanie o sporcie sprawia mi nieopisan¹ radoæ. Ceniê
sport za jego piêkno, uczciw¹ rywalizacjê. Uwa¿am, ¿e nie
najwa¿niejszy jest medal i hymn, ale zmaganie siê z samym
sob¹, tak ja czyni³a to bohaterka mojej Ballady o kresce,
która pocz¹tkowo nie lubi³a sportu, lecz w miarê bli¿szego
z nim kontaktu zaczê³a skakaæ. Pierwsze kontakt ze sportem by³ nieporadny, ale najwa¿niejsze by³o prze³amanie
niechêæ - powiedzia³a Karolina Dobrowolska.
Z zainteresowaniem przegl¹da³am wypracowania przed
wys³aniem ich na konkurs. Dzieci bardzo wnikliwie analizuj¹ wszystko, co toczy siê wokó³ nich. By³am zdumiona,
¿e widz¹ a¿ tak wiele bol¹czek polskiego sportu. Nadziej¹
napawa fakt, i¿ w ich tekstach pojawia siê nuta nadziei mówi³a na ceremonii wrêczania nagród w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw³a II jedna z wyró¿nionych nauczycielek, Ewa Król ze sto³ecznego gimnazjum nr 127 (od piêciu
lat uczy dzieci jêzyka polskiego), kiedy nagrodê odbiera³a
jej uczennica Bo¿ena Witek. Bo¿ena przed rokiem zosta³a
laureatk¹ konkursu w gronie uczniów szkó³ podstawowych,
teraz znalaz³a siê wród autorów najlepszych prac przes³anych przez gimnazjalistów.
Szukaj¹c szczêcia - to nagrodzone opowiadanie Ró¿y
Buka³y z gimnazjum w Hy¿nem, w którym, jak mówi³a laureatka, przenios³a wiele sytuacji ¿ycia do sportu, bo tak
jak w ¿yciu, tak i w sporcie nale¿y umieæ przegrywaæ.
Do tegorocznego konkursu zg³oszono 944 opowiadania
(434 z gimnazjów i 510 ze szkó³ podstawowych). Do drugiego etapu zakwalifikowano po 40 z ka¿dej kategorii. Jury
postanowi³o nagrodziæ 17 laureatów, dziewiêciu ze szkó³
podstawowych i 8 z gimnazjów oraz nagrodami MENiS po
trzech nauczycieli z ka¿dej kategorii.
Wyró¿nione opowiadania wydrukuje miesiêcznik P³omyczek oraz w serii Olimpijczycy-Artyci Wydawnictwo
Heliodor w ksi¹¿ce Nadzieja i piêkno stadionu.

Oprac. Jerzy Jakobsche
n

witryna
ksiêgarska
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Poradnik animatora sportu dzieci i m³odzie¿y
Powszechnie wiadomo, ¿e
osoba, która widzi szansê dla
rozwoju lokalnego sportu szkolnego, w wielu kwestiach niezbyt
mo¿e liczyæ na pomoc osób
trzecich. Z t¹ myl¹ Krajowa
Federacja Sportu dla Wszystkich opracowa³a Poradnik
animatora sportu dzieci i m³odzie¿y. Ta publikacja, która

powinna trafiæ do ka¿dej placówki zajmuj¹cej siê kultur¹ fizyczn¹, zawiera cenne wskazówki o zasadach finansowania,
sposobie realizacji, kontroli i
nadzoru wprowadzania w ¿ycie
programów Animator Sportu
Dzieci i M³odzie¿y i Animator
Spor tu Osób Niepe³nosprawnych. Poradnik zawiera tak¿e

wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia uczestników
ró¿nych form kultur y fizycznej
oraz informacje o formach edukacyjnych, sportu powszechnego,
turystyki, gier i zabaw, wycieczek
i przewozów. Uzupe³nieniem s¹
wyjanienia dotycz¹ce dzia³alnoci organizacyjno-prawnej oraz
rozliczeñ z urzêdem skarbowym.

Wojciech Lipoñski

Rochwist i palant
Rochwist to odmiana ludowych
wycigów konnych uprawianych
przez parobków i masztalerzy na
terenie po³udniowo-zachodniej
Polski, a na temat palanta pisano
prace dyplomowe. Ksi¹¿ka jest
kolejn¹ pozycj¹ w dorobku profeso-

ra Wojciecha Lipoñskiego, jednego z najlepszych na wiecie
specjalisty dwóch dziedzin: historii
kultur anglosaskich oraz szeroko
rozumianej humanistyki sportu.
Jego prace przet³umaczono na
jedenacie jêzyków. Ostatnia

publikacja dotyczy zaledwie wycinka
problematyki zaprezentowanej w
Encyklopedii sportów wiata
Wojciecha Lipoñskiego, przedstawiaj¹cej ponad 3000 historycznych, regionalnych, narodowych i
miêdzynarodowych dziedzin sportu.

TKKF

Fitness trzeciego wieku
Fitnes trzeciego wieku to
kolejne wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej adresowane do osób
starszych. Pozycja zawiera
wiele cennych wskazówek dla
seniorów, zachêca ich do

aktywnego udzia³u w zajêciach
rekreacyjnych. W 2005 r. TKKF
zorganizowa³o we wszystkich
województwach dwadziecia
Orodków Terapii Ruchowej dla
Osób Trzeciego Wieku, w któr ych prowadzone s¹ spacer y,

wycieczki rowerowe i kajakowe,
æwiczenia aquafitness na
basenie, ró¿ne formy gimnastyki, aerobik, æwiczenia si³owe, a
tak¿e æwiczenia specjalistyczne
wspomagaj¹ce leczenie ró¿nych
schorzeñ.

Tadeusz F¹k, Anita Kaik-Woniak, Andrzej Nowak

Nowatorskie pomoce dydaktyczne...
Aby szkolne wychowanie fizyczne
nie ogranicza³o siê do schematycznych zajêæ wynikaj¹cych ze
cile okrelonego programu,
który nauczyciel musi zrealizowaæ, Tadeusz F¹k, Anita KaikWoniak i Andrzej Nowak napisali podrêcznik wydany przez Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich Nowatorskie pomoce

dydaktyczne dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego.
M³odzie¿ szkolna dzieli siê na
dwie grupy: aktywnie æwicz¹c¹
oraz nie podejmuj¹c¹ aktywnoci
fizycznej. Czêste s¹ przyk³ady
zwolnieñ z lekcji godzin wf z byle
powodu. To w³anie do tych
dzieci i opiekuj¹cych siê nimi
nauczycieli wychowania fizyczne-

go kierowana jest ta publikacja.
Dziêki niej nauczyciel wf mo¿e
zainteresowaæ kultur¹ fizyczn¹
tych æwicz¹cych inaczej
uczniów poprzez wprowadzenie
ciekawych form wspó³zawodnictwa rekreacyjnego, takich jak
zbieranie pacho³ków, lot
rakiety, przeskoki przez niski
p³otek.
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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 Robert 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. Chrobrego 105/107,
87-100 Toruñ
prezes Wac³aw Krankowski
tel. (56) 658 42 12
e-mail: biuro@psp.torun,
www.weteranila.phg.pl
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Fot. Stowarzyszenie "Sport Dzieci i M³odzie¿y"

Szkolny Zwi¹zek Sportowy
ul. Mazowiecka 7, 00-52 Warszawa
prezes Artur 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

Prawos³awna Organizacja Sportowa RP
ul. Korkowa 78, 04-519 Warszawa
prezes Jaros³aw £ukaszuk, (22) 812 04 70

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

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

Wojskowe Stowarzyszenie
Sport - Turystyka - Obronnoæ"
al. Niepodleg³oci 141, 02-570 Warszawa
prezes Rajmund Gduch
sekretarz Stanis³aw Janowicz
(22) 684 01 91

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

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

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

Czwartki
Lekkoatletyczne
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