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R
A zima
tu¿, tu¿...

od redakcji

Rozpocz¹³ siê rok szkolny, rok akademicki. Za-
koñczy³y siê wybory parlamentarne, wkrótce po-
wo³any bêdzie nowy rz¹d. Przewiduje siê korekty
w bud¿ecie pañstwa na rok 2006.

To fakty, z którymi nie mo¿na dyskutowaæ. My,
dzia³acze sportu powszechnego, z niepokojem czeka-
my na decyzje dotycz¹ce zarz¹dzania polskim spor-
tem. Czy¿by wyczekiwane od lat Ministerstwo Spor-
tu, które powsta³o we wrze�niu br., mia³o ju¿ przej�æ
do historii? A powrót do resortu edukacji, nauki czy
techniki to nie jest dla nas dobre rozwi¹zanie!

Tyle planów, tyle nadziei. Mo¿emy tylko czekaæ
na decyzje, poniewa¿ nikt nie chce nas wys³uchaæ,
nikt nas nie pyta o zdanie. W debatach wyborczych
edukacja, sport, kultura by³y nieobecne! A szkoda...

Tymczasem we wrze�niu obradowa³ w Warsza-
wie 19. �wiatowy Kongres Sportu dla Wszystkich
- TAFISA, pod has³em �Sport dla wszystkich - stra-
tegi¹ jutra�. Blisko 200 delegatów z ca³ego �wiata
dzieli³o siê do�wiadczeniami, opisuj¹c metody or-
ganizowania sportu powszechnego w ich krajach.

�Rad jestem, ¿e to w³a�nie z Warszawy rozle-
gnie siê dono�ny g³os uczestników tego zgroma-
dzenia przypominaj¹cy rz¹dom i �wiatowej opinii
publicznej o potrzebie upowszechniania kultury
fizycznej. Jest ona bowiem najlepsz¹ odpowiedzi¹
na zagro¿enia, jakie niesie wspó³czesna cywiliza-
cja � �cywilizacja cz³owieka siedz¹cego� � napisa³
w przes³aniu do uczestników kongresu prezydent
RP, Aleksander Kwa�niewski.

Alarmuj¹ce dane zaprezentowa³ przedstawiciel
�wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), dr Colin Tu-
kuitonga, w referacie �Globalna strategia zdrowego
od¿ywiania, aktywno�ci fizycznej i zdrowia�. Wed³ug
niego corocznie na �wiecie przez brak aktywno�ci
ruchowej umiera 2 mln osób. Du¿¹ rolê w gwa³tow-

nym skróceniu wieku ludno�ci �wiata odgrywa nie-
w³a�ciwy sposób od¿ywiania siê. Wyj�cie z tej sytu-
acji widzi on w wiêkszym zaanga¿owaniu rz¹dów,
organizacji pozarz¹dowych oraz spo³eczno�ci na-
ukowej w propagowaniu zdrowego stylu ¿ycia.

A przed nami okres, w którym wiele szkó³ ma
problemy z organizacj¹ lekcji wychowania fizycz-
nego, nie mówi¹c ju¿ o zajêciach pozalekcyjnych.
To okres, w którym rowery znajd¹ siê w piwnicach,
a na zajêcia w si³owniach, basenach wielu z nas
nie bêdzie po prostu staæ.

W pa�dzierniku spotka³em siê z dzia³aczami
powiatu sanockiego i leskiego. Nie by³y to roz-
mowy optymistyczne. Moje opowie�ci o gminach,
które organizuj¹ codzienne bezp³atne zajêcia
sportowe podczas ferii z gor¹c¹ herbat¹ (czasem
i kanapkami) przyjmowano z niedowierzaniem.

Tak nie mo¿e byæ!
Polska ma cztery pory roku, na ka¿d¹ powin-

ni�my byæ przygotowani. Musimy te¿ tworzyæ wa-
runki do powszechnego udzia³u w uprawianiu
sportu - dla wszystkich � niewa¿ne, czy kto�
mieszka w miejscowo�ci Wujskie, powiat Sanok,
w Poznaniu czy w Warszawie.

Niech has³o XIX kongresu TAFISY: �Sport dla
wszystkich - strategi¹ jutra� zacznie byæ realizo-
wane ju¿ dzi�.

Mieczys³aw Borowy
I wiceprezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich
Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Kongres Sportu

15-20 wrze�nia 2005 r.

XIX �wiatowy

 dla Wszystkich TAFISA

Relacja z obrad kongresu TAFISA i opisy zdjêæ na str. 6

"Sport dla wszystkich - strategi¹ jutra"
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Druk, sk³ad i ³amanie
�Attyla� sc.

Nak³ad
4000 egzemplarzy

16 VIII Sierpecki Minimaraton
24 wrze�nia 2005 r. � by³a to
najwiêksza impreza biegowa w
Sierpcu

18 Szko³a maszerów
Obóz sportowo-rekreacyjny
�Bia³y Kie³� dla zainteresowa-
nych sportem psich zaprzêgów,
21-31 lipca 2005 r., B³êdowa

20 Pani od zdrowia, pan od wygl¹du
O�rodek szkolenia przy toruñ-
skim TKKF w ci¹gu 14 lat
wykszta³ci³ blisko 1000 zawo-
dowych instruktorów rekreacji

22 Warcaby to nie tylko zabawa
Gry i zabawy s¹ nieod³¹cznym
atrybutem ka¿dego wieku

23 Sport osób niepe³nosprawnych

26 Czym jest Parafiada?
Ruch parafiadowy powsta³ i rozwija
siê na bazie autorskiego programu
Zakonu Pijarów Parafiada

26 Sport na wsi
Krajowe Zrzeszenie LZS

Prosto z Ministerstwa Sportu

28 Prezentacja dobrych praktyk
Uczniowski Klub Sportowy
�Olimp� Grodków (woj. opol-
skie, pow. brzeski)

Sport dzieci i m³odzie¿y

30 Polacy rewelacj¹ mistrzostw
VI Mistrzostwa Europy w Kajak-
Polo, Madryt, Hiszpania, 7-11
wrze�nia 2005 r.

5 Kalendarz imprez KFSdW
w 2005 r.

5 Jed� z nami do Aten
Europejskie Igrzyska Firmowe,
Ateny 2005

temat numeru

6 XIX Kongres TAFISA

Z ¿ycia Federacji

10 Nowa kadencja w PTTK
XVI Walny Zjazd Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego

11 Sportowe wakacje 2005
Wakacyjne obozy spor towo-
rekreacyjne dla dzieci i m³o-
dzie¿y � laureatów XI edycji
Spor towego Turnieju Miast
i Gmin

12 XIII Ogólnopolskie Igrzyska
M³odzie¿y Salezjañskiej
1000 m³odych sportowców
salezjañskich z 32 stowarzy-
szeñ lokalnych SALOS uczestni-
czy³o w igrzyskach 16-18
wrze�nia w Krakowie

12 Szlak Wielkiego Papie¿a
Miêdzynarodowy sp³yw kajako-
wy rzek¹ Draw¹ w 50. rocznicê
przep³yniêcia tego szlaku przez
biskupa krakowskiego Karola
Wojty³ê

14 XVI Mistrzostwa �wiata
Weteranów Lekkiej Atletyki
San Sebastian � Hiszpania,
22.08-3.09.2005 r., udzia³ 50-
osobowej ekipy z Polski

34 Zwyciêstwa zespo³ów
z Warszawy i Zielonej Góry
Fina³ X Turnieju w Pi³ce No¿nej
dla Dzieci im. Marka Wielgusa

Porady

36 Aktywno�æ ruchowa ludzi
w starszym wieku
Przekonanie, ¿e zabawa jest
dla dzieci, nauka dla m³odzie¿y,
praca dla doros³ych a odpoczy-
nek dla starców jest b³êdnym
stereotypem

38 O�rodki Terapii Ruchowej
dla Osób III Wieku
TKKF za jedno z wiod¹cych
zadañ uzna³o aktywno�æ rucho-
w¹ osób starszych

40 O�rodek Terapii Ruchowej dla
Osób w III Wieku w Sierpcu
Co sprawia, ¿e osoby starsze
chc¹ uczestniczyæ w æwiczeniach?

Budownictwo

42 Od skansenu
do nowoczesno�ci
O�rodek Sportowo-Szkoleniowy
w Sierakowie po przebudowie

Z kraju i ze �wiata

44 Informacje
48 Olimpijczycy dzieciom
50 IV Festiwal Gwiazd Sportu
52 Zbigniew Kaptur Misterem

£opienia 2005
52 III Puchar Tymbarku w BNO
53 Lekcja historii
54 Siedmioro wspania³ych
57 Witryna ksiêgarska
58 Niezbêdnik KFSdW

Kalendarz
imprez Krajowej
Federacji Sportu
dla Wszystkich
w 2005 r.

1Miêdzywojewódzkie semi-
naria dla wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast

oraz dzia³aczy  stowarzyszeñ
kultury fizycznej nt. �Sport dzieci
i m³odzie¿y wa¿nym instrumentem
aktywizacji spo³eczno�ci lokal-
nych w procesie integracji z Uni¹
Europejsk¹�
Organizator: KFSdW
Kontynuacja bezpo�rednich spo-
tkañ z dzia³aczami samorz¹dowymi
na temat upowszechniania kultury
fizycznej w spo³eczeñstwie. Tema-
tyka spotkañ poszerzona o �Sport
dla wszystkich w UE�, przepisy
unijne dotycz¹ce kultury fizycznej
oraz sposoby finansowania. Prze-
widywany udzia³ 2x 100 osób.
3�4 listopada 2005 r. - Ciechanów
17�18 listopada 2005 r. - Puck
Zg³oszenia udzia³u w seminarium
mo¿na dokonywaæ na stronie
internetowej Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich,
http://federacja.com.pl

Jed�
z nami
do Aten
Europejskie
Igrzyska Firmowe,
Ateny 2005
Europe Corporate
Games - ECG,
Athens �2005

4�6 listopada 2005 r.
odbêd¹ siê w Atenach
Europejskie Igrzyska Firmo-
we - ECG�2005 - dla spor-
towców-amatorów. Jest to
impreza z wieloletni¹ tra-
dycj¹, w której uczestnicz¹
tysi¹ce weekendowych
sportowców-amatorów
reprezentuj¹cych firmy,
instytucje, organizacje z
ca³ej Europy. Zawodnikami
s¹ pracownicy, partnerzy
handlowi, przyjaciele, rodzi-
na lub znajomi. Nie ma
limitu wieku, ka¿dy mo¿e
reprezentowaæ barwy insty-
tucji, która go wysy³a.
Zawody rozgrywane s¹ w
nastêpuj¹cych dyscyplinach
sportowych: badminton, pi³ka
no¿na, koszykówka, krêgle,
koszykówka 4-osobowa,
siatkówka pla¿owa 5-osobo-
wa, golf, karting, squash,
kolarstwo górskie, biegi
4x1600 m, 5 km, 10 km,
pi³ka no¿na 7-osobowa,
smocze ³odzie - dragon boat,
tenis sto³owy, tenis ziemny,
siatkówka. Zwyciêzcy otrzy-
maj¹ medale i nagrody,
odbêdzie siê parada sportow-
ców, wielki wieczorny bankiet
i mnóstwo innych atrakcji.
Patronat honorowy nad
polsk¹ reprezentacj¹ spra-
wuj¹: Polskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej
oraz Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich.
Wyjazd organizuje Holiday
Travel.

2VII Ogólnopolski Festiwal
Sportów Wodnych (kajak
polo, p³ywanie, pi³ka wodna,

p³etwonurkowanie, ratownictwo
wodne)
1-4 grudnia 2005 r., Augustów
W ramach programu �Sport wszyst-
kich dzieci� organizowane s¹ zawo-
dy uczniowskich klubów spor towych
w sportach wodnych. Celem g³ów-
nym festiwalu jest promocja p³ywa-
nia - jako podstawowej dyscypliny
sportu, kszta³tuj¹cej prawid³owy
rozwój dzieci i m³odzie¿y, populary-
zacja sportów wodnych i krzewienie
zasad bezpiecznego zachowania siê
na wodzie. Zmagania m³odych
sportowców przeplatane s¹ pokaza-
mi ratownictwa wodnego i nurkowa-
nia. Ratownicy prezentuj¹ sposoby
udzielania pomocy ton¹cym na
wodzie z wykorzystaniem sprzêtu
ratowniczego. W pokazach aktywnie
uczestnicz¹ nie tylko zawodnicy, ale
równie¿ m³odociana publiczno�æ.
Przewidywany udzia³ 1000 osób.

Tak by³o rok temu w Kudowie Zdroju
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Zdrowy tr yb ¿ycia
Prezydent TAFISA, Niemiec Juergen Palm, mówi³ o wzro�cie popu-
larno�ci prostych mo¿liwo�ci spêdzenia czasu, jak jogging, spacero-
wanie po lesie, aerobik, organizowanych pod has³em meeting point w
wielu krajach �wiata, m.in. na kontynencie po³udniowoamerykañskim,
w RPA, Iranie czy Izraelu - mówi³. Ze wzglêdu na sta³e miejsce i sta³y
termin akcje takie organizowane s¹ 52 razy w roku.

- Inn¹ akcj¹ jest Ciclovia, w której jej uczestnicy, nierzadko
ca³e rodziny, biegaj¹, spaceruj¹ z psem, je¿d¿¹ na rowerze, s³owem
przemieszczaj¹ siê z miejsca na miejsce. Te przyk³ady ciesz¹ - mó-
wi³ prezydent Palm, zwracaj¹c jednocze�nie uwagê, ¿e jeszcze w
wielu krajach sport postrzegany jest tylko w aspekcie zwyciêstwa i
pora¿ki. Jego zdaniem trzeba rozszerzyæ paletê propozycji i dosto-
sowaæ dzia³ania do oczekiwañ szerokich rzesz spo³eczeñstwa.

Alarmuj¹ce dane zaprezentowa³ w referacie �Globalna stra-
tegia zdrowego od¿ywiania, aktywno�ci fizycznej i zdrowia�
przedstawiciel �wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), dr Colin
Tukuitonga. Wed³ug niego corocznie na �wiecie, przede wszyst-
kim w krajach najbardziej rozwiniêtych, przez brak aktywno�ci
ruchowej umiera 2 mln osób. Du¿¹ rolê w gwa³townym skróce-
niu wieku ludno�ci �wiata odgrywa niew³a�ciwy sposób od¿y-
wiania siê. Wyj�cie z tej sytuacji widzi on w wiêkszym zaanga-
¿owaniu rz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz spo³eczno�ci
naukowej w propagowaniu zdrowego stylu ¿ycia.

O roli pañstwa polskiego i jego pomocy w upowszechnianiu
sportu dla wszystkich oraz uregulowaniach prawnych, m.in. usta-
wie o po¿ytku publicznym i wolontariacie, mówi³ wiceprezes PKOl
Adam Giersz.

Rodzinne zdjêcie
podczas "Dnia
polskiego"
w Konstatncinie Do uczestników i organizatorów

19. �wiatowego Kongresu
Sportu dla Wszystkich

Szanowni
Pañstwo

Z organizowan¹ w Niemczech akcj¹ �Deutschland isst fit�
zapozna³ uczestników kongresu Jens Kleinert. Has³o to mo¿-
na t³umaczyæ na dwa sposoby: �Niemcy s¹ zdrowi� b¹d� �Niem-
cy od¿ywiaj¹ siê zdrowo�. - Obywatele tego kraju bêd¹ zdrowi i
sprawni fizycznie, je�li zrozumiej¹, ¿e musi istnieæ zgodno�æ
miêdzy nastawieniem a zachowaniem - powiedzia³ Kleinert.

Rolê sportu powszechnego w ¿yciu Argentyñczyków przed-
stawi³ w poniedzia³ek 19 wrze�nia Rodolfo N. Valgoni, obrazu-
j¹c przekszta³cenia, jakie dokona³y siê w Argentynie w ostatnich
100 latach. - Sport powszechny w moim kraju przesta³ byæ luk-

Przes³anie honoro-
wego patrona

kongresu TAFISA
prezydenta RP,

Aleksandra
Kwa�niewskiego

�Rad jestem, ¿e to w³a�nie z Warszawy rozlegnie siê dono-
�ny g³os uczestników tego zgromadzenia, przypominaj¹cy
rz¹dom i �wiatowej opinii publicznej o potrzebie upowszech-
niania kultury fizycznej� - napisa³ w przes³aniu do uczestni-
ków kongresu jego honorowy patron, prezydent RP Aleksan-
der Kwa�niewski.

Warszawa go�ci³a 15-20 wrze�nia 2005 r. uczestników
19. �wiatowego Kongresu Sportu dla Wszystkich TAFISA,
który obradowa³ pod has³em �Sport Dla Wszystkich - Stra-
tegi¹ Jutra�. Blisko 200 delegatów z Argentyny, Australii,
Austrii, Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Cypru, Danii, Es-
tonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Indii, Iraku, Ira-
nu, Izraela, Japonii, Kanady, Kolumbii, Korei Po³udniowej,
Kuwejtu, Litwy, Macao, Malezji, Niemiec, Nigerii, Norwegii,
Rumunii, Serbii i Czarnogóry, S³owacji, Szwecji, Tajwanu,
Tanzanii, Ukrainy, USA, Wêgier, W³och i Polski powita³ se-
kretarz stanu w Ministerstwie Sportu, Jerzy Ciszewski.

Pozdrowienia przekazali tak¿e wiceprezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, cz³onkini Miêdzynarodowego Ko-
mitetu Olimpijskiego Irena Szewiñska, wiceprezes PKOl
Adam Giersz oraz pierwszy wiceprezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich, prezes Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej, Mieczys³aw Borowy.

TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All) sku-
pia organizacje sportu dla wszystkich ze 103 krajów, w tym 35
krajów europejskich, 23 afrykañskich, 16 z obu Ameryk oraz
29 z rejonu Azji i Oceanii. Oficjalna rejestracja i przyjêcie statu-
tu TAFISY mia³o miejsce 21 czerwca 1991 r. podczas kongresu
w Bordeaux. Polska jest cz³onkiem TAFISY od 1973 roku.

Go�æmi XIX kongresu byli: reprezentant honorowego
patrona Aleksandra Kwa�niewskiego - Miros³aw G³ogow-
ski, przewodnicz¹cy sejmowej komisji kultury fizycznej i
sportu ubieg³ej kadencji parlamentu - Miros³aw Drzewiec-
ki, dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy - Artur Pi³ka, przewodnicz¹cy
komisji sportu Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
- Walter Troeger, prezydent Miêdzynarodowej Rady Nauk
o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym (ICSSPE) - Gudrun Doll-

Tepper, prezydent Amerykañskiej Akademii Sportu -
Thomas Rosandich, sekretarz generalny Miêdzynaro-
dowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury (ISCA) - Mo-
gens Kirkeby oraz przedstawiciel �wiatowej Unii Archi-
tektów Sportowych - Rene Kural.

Komitetowi organizacyjnemu XIX kongresu przewod-
niczy³a dr Ewa Suska, dyrektor departamentu wspó³-
pracy miêdzynarodowej Ministerstwa Sportu. Po uroczy-
stym otwarciu odby³y siê sesje plenarne, podczas któ-
rych uczestnicy wyg³aszali referaty.

Uczestnicy
kongresu
TAFISA podczas
pokazu staropol-
skiej gry
w czasie "Dnia
polskiego"

XIX
TAFISA

Kongres

Serdecznie pozdrawiam uczest-
ników 19. �wiatowego Kongresu
Sportu dla Wszystkich. To
zaszczyt, ¿e tak wa¿ne spotka-
nie odbywa siê w Miêdzynarodo-
wym Roku Sportu i Wychowania
Fizycznego w naszym kraju.
Dostrzegam w tym wyraz uzna-
nia dla polskich dokonañ w
dziedzinie promocji aktywnego
stylu ¿ycia. Z prawdziw¹ satys-
fakcj¹ obj¹³em honorowy patro-
nat nad kongresem.
Rad jestem, ¿e to w³a�nie z
Warszawy rozlegnie siê dono�ny
g³os uczestników tego zgromadze-
nia przypominaj¹cy rz¹dom i
�wiatowej opinii publicznej o
potrzebie upowszechniania
kultury fizycznej. Jest ona bowiem
najlepsz¹ odpowiedzi¹ na zagro¿e-
nia, jakie niesie wspó³czesna
cywilizacja � �cywilizacja cz³owie-
ka siedz¹cego�. Jak pisa³ hiszpañ-
ski filozof Jose Ortega y Gasset,
sport jest �bratem pracy�. I

podobnie jak ona kszta³tuje
charaktery, sprzyja ograniczaniu
patologii spo³ecznych, daje
mo¿liwo�æ samorealizacji.
Jestem pe³en podziwu dla Pañ-
stwa dzia³añ, dla pasji, która
niesie ludziom tak wiele po¿ytku.
Z ca³ego serca zachêcam Was
te¿ do korzystania z dorobku
ruchu olimpijskiego. Dzi� bowiem
lepiej ni¿ kiedykolwiek dostrzega-
my potrzebê zbli¿ania ludzi ponad
granicami pañstw i kultur.
¯yczê owocnych obrad. Ufam, ¿e
wymiana do�wiadczeñ, pomy-
s³ów i inicjatyw na warszawskim
forum w znacz¹cy sposób przy-
czyni siê do upowszechniania
sportu w ka¿dym zak¹tku �wia-
ta. Dziêkujê organizatorom
kongresu za trud w³o¿ony w
przygotowanie tego cennego
przedsiêwziêcia. A naszym
go�ciom zagranicznym ¿yczê,
aby pobyt w Polsce przyniós³
ka¿demu z Pañstwa wiele satys-
fakcji i wspania³ych wra¿eñ.
Wszystkiego dobrego!

Aleksander Kwa�niewski

Warszawa, 16 wrze�nia 2005 r.

Po lewej, od góry:
n Przewodnicz¹ca Komitetu Organi-

zacyjnego warszawskiego kongresu
Ewa Suska i honorowy prezydent
TAFISA Juergen Palm

n Skarbnik TAFISA Brian Dixon
n Przemawia cz³onkini MKOl, wicepre-

zes PKOl Irena Szewiñska
n Pierwszy wiceprezes KFSdW,

prezes TKKF Mieczys³aw Borowy
oraz reprezentant honorowego
patrona kongresu prezydenta RP
Aleksandra Kwa�niewskiego,
Miros³aw G³ogowski

n Nowo wybrany wiceprezydent TAFI-
SA, Comfort Nwankwo (Nigeria)

n Dr Ewa Suska z Ministerstwa
Sportu

n Wiceprezes PKOl Adam Giersz,
odebra³ dyplom z r¹k J. Palma

Po prawej, od góry:
n Sala obrad w warszawskim

hotelu Gromada, na pierw-
szym planie delegat Polski,
wiceprezes PKOl Adam
Giersz

n Joanna ¯ukowska-Easton
Z Ministerstwa Sportu
odbiera dyplom z r¹k
prezydenta TAFISA

n Honorowy prezydent TAFI-
SA Juergen Palm

n Juergen Palm w rozmowie
z Comfort Nwankwo (Nigeria)

n Nowo wybrana cz³onkini
Komitetu Wykonawczego
TAFISA Ewa Suska w rozmo-
wie z delegatami z Japonii

n Prezydent TAFISA na lata
2005-2009, Shang-Hi Ree

Na ok³adce II
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susem. W ostatnich trzydziestu la-
tach zasz³y wielkie zmiany. Rzesza
dzia³aczy zainicjowa³a masowy
ruch, wiele milionów obywateli
uczestniczy w naszych akcjach, a
to zas³uga skutecznych kampanii
promuj¹cych sportowy styl ¿ycia.
Mogê powiedzieæ, ¿e uda³o nam siê
skutecznie zrealizowaæ ideê, ¿e
sport masowy to taki, w którym
wszyscy bior¹ udzia³. Nie mieliby-
�my takich sukcesów, gdyby nie
pomoc rz¹du - powiedzia³ Valgoni.

nawczego. Nowym prezyden-
tem wybrano Koreañczyka dr.
Shang-Hi Ree. Delegaci jedno-
g³o�nie przyznali tytu³ honoro-
wego prezydenta TAFISA do-
tychczasowemu szefowi, Niem-
cowi Juergenowi Palmowi, któ-
ry sprawowa³ tê funkcjê od kon-
gresu w Bordeaux w 1991 roku.

- TAFISA pod moim prze-
wodnictwem realizowaæ bêdzie
sze�æ podstawowych dzia³añ.
Chcieliby�my za cztery lata po-
chwaliæ siê, ¿e w ka¿dym kra-
ju cz³onkowskim sportem dla
wszystkich zajmuje siê ponad
80% populacji. Chcemy upra-
wiaæ sport dla wszystkich
wszêdzie, gdzie znajduj¹ siê
chêtni, wielk¹ trosk¹ otaczaæ
niepe³nosprawnych sympaty-
ków sportu, nawi¹zaæ �ci-
�lejsz¹ wspó³pracê ze �wia-
tow¹ Organizacj¹ Zdrowia, Or-

Tematyka
niektórych poprzed-
nich kongresów: The
New Millenium and
Sport for All (Limas-
sol - 1999), Sport for
All - a Vehicle for
Developing Communi-
ties (Kapsztad -
2001), Volunteers on
Sport for All (Mona-
chium - 2003).

Sk³ad nowo
wybranego
komitetu
wykonawczego
TAFISA na lata
2005-2009:

prezydent
n dr Shang-Hi Rhee

(Korea Po³udniowa)

wiceprezydenci
n Oscar Azuero-Ruiz

(Kolumbia),
n Comfort Nwankwo

(Nigeria),
n Joel Raynaud

(Francja)

sekretarz generalny
n Wolfgang Baumann

(Niemcy)

skarbnik
n Brian Dixon

(Australia)

cz³onkowie
n Wim Florijn

(Holandia),
n Herzel Hagay

(Izrael),
n Thomas Huang

(Tajwan),
n Mitra Rouhi Dehkordi

(Iran),
n Jorma Savola

(Finlandia),
n Ewa Suska

(Polska)

ganizacj¹ Narodów Zjednoczonych ds. wychowania, nauki
i kultury (UNESCO), Miêdzynarodowym Komitetem Olim-

pijskim - powiedzia³ Shang Hi Rhee. - Naszym
zadaniem jest tak¿e zorganizowanie systemu
wymiany informacji miêdzy cz³onkami naszej
organizacji z wykorzystaniem najnowszych
osi¹gniêæ telekomunikacyjnych.

61-letni Shang Hi Rhee ma za sob¹ ka-
rierê parlamentarn¹, by³ ministrem nauki
i techniki. Obecnie jest prezesem Azjatyc-
kiego Stowarzyszenia Sportu dla Wszyst-
kich.

- Warszawski kongres potwierdzi³, ¿e TA-
FISA znajduje siê w dobrej kondycji organi-
zacyjnej. W ostatnim czteroleciu zanotowali-
�my niezwyk³¹ aktywno�æ narodowych sto-
warzyszeñ odwo³uj¹cych siê w dzia³alno�ci do
tradycji sportów narodowych. Wiêksz¹ ak-

tywno�ci¹ wykazuj¹ siê organizacje na kontynencie afry-
kañskim, wzrasta liczba uczestnicz¹cych w �sporcie dla
wszystkich� w Ameryce Po³udniowej i �rodkowej. Korzy-
staj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ organizatorom kon-

gresu za jego wzorowe przygotowanie, a uczestnikom
za wysoki poziom dyskusji - podkre�li³ nowo wybrany
sekretarz generalny TAFISA, Wolfgang Baumann.

W sk³ad komitetu wykonawczego TAFISA wesz³y
trzy kobiety: Ewa Suska (Polska), Comfort Nwankwo
(Nigeria) i Mitra Rouhi Dehkordi (Iran). - Przed nami,
kobietami realizacja programu sport dla wszystkich
stawia ró¿norakie wyzwania, które staramy siê zawsze
wype³niaæ nale¿ycie. Z racji naszych funkcji rodzinnych
to od nas zale¿y, czy m³ody cz³owiek zainteresuje siê
sportem - powiedzia³a Mitra Rouhi Dehkordi.

Sukces organizacyjny i wyborczy
gospodarzy kongresu TAFISA
Uczestnicy i go�cie wielokrotnie podkre�lali znako-
mit¹ organizacjê warszawskiego kongresu, jego war-
to�æ merytoryczn¹ i szczególn¹ rolê przewodnicz¹cej
komitetu organizacyjnego, dr Ewy Suskiej. Polka
znalaz³a uznanie g³osuj¹cych i zosta³a wybrana w
sk³ad komitetu wykonawczego TAFISA.

Dr Ewa Suska jest absolwentk¹ Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Ukoñczy³a podyplomowe
studia na Politechnice Warszawskiej w zakresie pro-
jektowania zak³adów przemys³owych i ergonomii oraz
w Danii (szkolenie wy¿szych urzêdników administra-
cji publicznej w zakresie integracji z Uni¹ Europejsk¹)

temat numeru

i USA (zarz¹dzanie organizacjami publicznymi i oraz
organizacjami nieprzynosz¹cymi dochodu).

Aktualnie pe³ni funkcjê dyrektora departamentu
wspó³pracy miêdzynarodowej Ministerstwa Sportu,
gdzie zajmuje siê inicjowaniem wspó³pracy, nadzo-
rem nad realizacj¹ porozumieñ miêdzynarodowych,
koordynowaniem dzia³añ wynikaj¹cych z cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej w obszarze kultury fizycz-
nej i sportu oraz promocj¹ Polski w �wiecie.

Jest tak¿e przewodnicz¹c¹ Komisji Sportu dla
Wszystkich Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
n

- Tak niewiele potrzeba, aby nadal korzystaæ z dobro-
dziejstwa spaceru. Ten spacer towarzyszy cz³owiekowi od
najdawniejszych czasów, istnia³ zawsze, nie zawsze jed-
nak ludzie korzystali z jego dobrodziejstwa. Z nowym en-
tuzjazmem nale¿y powróciæ do spacerów - przekonywa³
Norweg Odd Ivar Ruud. � �Chod� na spacer� - z takim
has³em mo¿na zwracaæ siê praktycznie do wszystkich.
Dziêki temu mo¿na wywrzeæ wp³yw na kszta³t sportu po-
wszechnego w tym stuleciu - przekonywa³ Ruud, repre-
zentant �wiatowej Federacji Sportów Popularnych.

W tym samym duchu wypowiada³ siê przedstawiciel
Izraela, Hagay Herzel, informuj¹c o organizowanych w
tym kraju akcjach, z których najwiêksz¹ popularno�ci¹
cieszy siê kampania �10 tysiêcy kroków�, w której uczest-
nicy wykonuj¹ w ci¹gu dnia 10 tysiêcy kroków, a �sê-
dzi¹� jest licznik zamontowany w obuwiu. - Od sierpnia
2004 r. do sierpnia 2005 r. wzros³a z 54 do 59% liczba
mieszkañców kraju widz¹cych w sporcie dla wszystkich
doskona³¹ formê spêdzenia wolnego czasu, którego sta-
le nam brakuje - mówi³ Herzel.

W wypowiedziach pozosta³ych prelegentów czêsto po-
jawia³ siê aspekt zdrowego od¿ywiania siê ludzi upra-
wiaj¹cych sport pod ró¿nymi postaciami. Jeszcze wiêk-
sz¹ rolê powinna w tej materii odgrywaæ �wiatowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO).

Dzieñ spor tu polskiego
Podczas pobytu w Konstancinie uczestni-
cy kongresu zapoznali siê z polskimi dys-
cyplinami sportu, w tym grami ludowymi.

Walne Zgromadzenie
Uczestnicy 19. �wiatowego Kongresu Spor-
tu dla Wszystkich TAFISA postanowili, ¿e
kolejny kongres odbêdzie siê za dwa lata w
Argentynie, a gospodarzem 21. kongresu
w 2009 r. bêdzie Tajwan.
Na zakoñczenie obrad uczestnicy warszaw-
skiego kongresu przyjêli trzy uchwa³y:
n w sprawie aktywno�ci fizycznej, sportu

i zdrowia,
n w sprawie obiektów sportowych i publicz-

nych miejsc do uprawiania sportu i aktywno�ci fizycznej
n kartê wolontaryzmu
20 wrze�nia 2005 r. odby³y siê wybory prezydenta TAFISA
na lata 2005-2009 i jedenastu cz³onków Komitetu Wyko-

Ewa Suska
i cz³onkowie

kierownictwa
TAFISA

Od Oslo
do Warszawy
Wybranie Warszawy na
miejsce 19. kongresu TAFISA
nie by³o przypadkowe.
Przeprowadzenie kongresu w
stolicy najwiêkszego nowego
cz³onka Unii Europejskiej,
s¹siaduj¹cego z takimi
krajami, jak Ukraina, Bia³o-
ru� i Rosja, stworzy³o okazjê
do nawi¹zania dialogu
miêdzy krajami Unii Europej-
skiej a Europy Wschodniej i
reszt¹ sportowego �wiata.

Organizatorzy poprzednich
kongresów:

1969
Oslo (Norwegia)

1971
Arnhem (Holandia)

1973
Frankfurt nad Menem (Niemcy)

1975
Waszyngton DC (USA)

1977
Pary¿ (Francja)

1979
Lizbona (Portugalia)

1981
Berno/Muerren (Szwajcaria)

1983
Sztokholm (Szwecja)

1985
Wyspa Man (W. Brytania)

1987
Oslo

1989
Toronto (Kanada)

1991
Bordeaux (Francja)

1993
Tokio (Japonia)

1995
Natanja (Izrael)

1997
Penang (Malezja)

1999
Limassol (Cypr)

2001
Kapsztad (RPA)

2003
Monachium (Niemcy)

Nowy prezydent TAFISA Shang-Hi
Rhee wjecha³ na salê w hotelu

Gromada na... wrotkach

Honorowy
prezydent
TAFISA
Juergen Palm
i nowo wy-
brana cz³on-
kini Komitetu
Wykonawcze-
go TAFISA
Ewa Suska

Adam
Giersz i Irena

Szewiñska

sport dla wszystkichemat numerut
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z ¿ycia federacji¿ycia federacjiz

XVI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

16 wrze�nia 2005 r., w Auli Kryszta³owej Szko³y G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, odby³ siê XVI Walny Zjazd Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W obradach uczestni-
czy³o 196 delegatów. Zasadniczym przedmiotem obrad by³o podsu-
mowanie dzia³alno�ci Towarzystwa w minionej kadencji, okre�le-
nie strategicznych kierunków dzia³ania w kolejnej, XV kadencji,
przeprowadzenie zmian w Statucie PTTK oraz dokonanie wyboru
nowych w³adz naczelnych.

Pierwszy dzieñ obrad poprzedzi³o uroczyste wrêczenie nagród
i odznaczeñ. Wybitni dzia³acze PTTK zostali wyró¿nieni odznacze-
niami pañstwowymi, które w imieniu Prezydenta RP wrêczy³ za-
stêpca Szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Tadeusz Ba³a-
chowicz. Zosta³y równie¿ wrêczone przez podsekretarza stanu
MGiP Marka Szczepañskiego odznaki �Za zas³ugi dla turystyki�
przyznane przez Ministra Gospodarki i Pracy. Trzydziestu szcze-
gólnie zas³u¿onych cz³onków Towarzystwa wyró¿nionych zosta³o
godno�ci¹ cz³onka honorowego PTTK.

Uroczysto�æ otwarcia zjazdu u�wietni³y wyst¹pienia go�ci: Ma³-
gorzaty Szalast-Piwiñskiej � zastêpcy dyrektora Biura Edukacji
Ekologicznej i Komunikacji Spo³ecznej w Ministerstwie �rodowiska,
mjr. Paw³a Skrzeczkowskiego reprezentuj¹cego Ministerstwo Obro-
ny Narodowej, Jana Havelki � prezesa Europejskiego Zwi¹zku Wê-
drownictwa i Klubu Czeskich Turystów, harcmistrza Wies³awa Ma-
�lanki � naczelnika Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Jana Korsaka
� prezesa Polskiej Izby Turystyki, Wojciecha Kod³ubañskiego �
wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Paw³a Skawiñskie-

go � dyrektora Tatrzañskiego Parku Narodowego, Jerzego Poten-
tasa � sekretarza Zarz¹du Krajowej Federacji Sportu dla Wszyst-
kich, Zdzis³awa Skirucia - dyrektora Wigierskiego Parku Narodo-
wego oraz Mariusza So³tysiaka � prezesa Zarz¹du G³ównego To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami

Obradom towarzyszy³y przedsiêwziêcia dodatkowe: wycieczki
krajoznawcze, wystawy fotograficzne i prezentacje multimedialne.

15 wrze�nia, w Ko�ciele Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych
w Warszawie, Jego Eminencja Kardyna³ Józef Glemp, Prymas
Polski odprawi³ mszê �w. oraz po�wiêci³ tablicê po�wiêcon¹ cz³on-
kowi honorowemu PTTK Papie¿owi Janowi Paw³owi II oraz por-
tret Papie¿a, który zostanie umieszczony na honorowym miejscu
w Sali Konferencyjnej Zarz¹du G³ównego PTTK przy ul. Senator-
skiej 11 w Warszawie. Po�wiêcone zosta³y równie¿ tablice ufundo-
wane przez oddzia³y PTTK w Kaliszu, w Krakowie, w Kielcach, we
Wroc³awiu, w Warce i w Warszawie.

Sk³ad naczelnych w³adz PTTK, wybranych drugiego dnia obrad
przedstawia siê nastêpuj¹co: prezesem Zarz¹du G³ównego Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wybrany zosta³ Lech
Dro¿d¿yñski, wiceprezesi: Roman Bargie³, Adam Gostyñski,
Edward Kudelski, Marek Staffa, skarbnik Jerzy Kap³on, sekre-
tarz generalny Andrzej Gordon oraz 13. cz³onków. Prezesem G³ów-
nej Komisji Rewizyjnej zosta³ Tadeusz Sobieszek, a prezesem G³ów-
nego S¹du Kole¿eñskiego zosta³a Anna Kirchner.
XVI Walny Zjazd PTTK przyj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:
n o kierunkach dzia³añ programowych Towarzystwa w XVI ka-

dencji;
n w sprawie obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego

Towarzystwa Krajoznawczego;
n w sprawie obchodów 100-lecia turystyki akademickiej w roku 2006;
n w sprawie ustanowienia Roku Szlaków Turystycznych PTTK;
n w sprawie rozwoju gospodarczego PTTK;
n w sprawie wspierania dzia³alno�ci gospodarczej oddzia³ów.

Zakoñczenie obrad nast¹pi³o w niedzielê, 18 wrze�nia br.
Szczegó³owy przebieg obrad dostêpny jest na stronie PTTK
www.pttk.pl

Ryszard Kunce
n

Nowa
kadencja

w PTTK

Nowo wybrany prezes zarz¹du g³ównego PTTK,
Lech Dro¿d¿yñski Fot. PTTK

Odznaczeni Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski Fot. PTTK

Realizatorem XI Jubileuszowej Edycji Sportowego Turnieju
Miast i Gmin, który odbywa³ siê 1 czerwca 2005 roku na
terenie ca³ego kraju (z centraln¹ inauguracj¹ w Sosnowcu)
pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego,
by³a Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Najwiêksza im-
preza sportu masowego w Polsce rozgrywana jest w ramach
ogólno�wiatowego dnia sportu �International Challenge Day
2005� organizowanego przez TAFISA.

W jedenastej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin
2005 uczestniczy³o 551 miast i gmin ze wszystkich woje-
wództw. £¹cznie w imprezach rekreacyjno-sportowych wy-
startowa³o 4 094 240 osób (w 2004 r. 3 440 147 osób z
448 miast i gmin).

Jedn¹ z nagród w turnieju � dla dziesiêciu pierwszych
miast w ka¿dej grupie - by³o dofinansowanie obozów sporto-
wo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, w wysoko�ci 13 000
z³ dla ka¿dego miasta. 14-dniowe obozy zaplanowano dla
minimum 30 osób z udzia³em 3-osobowej kadry opiekunów.
Prezentujemy relacjê z jednego z takich obozów.

Obóz sportowo-rekreacyjny w G³ucho³azach
1 czerwca obchodzony jest Dzieñ Dziecka oraz �wiatowy
Dzieñ Sportu. Impreza ta z roku na rok cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem zarówno w�ród organizato-
rów, jak i bezpo�rednich uczestników. Gmina Kêdzierzyn-
Ko�le ju¿ po raz czwarty wziê³a w nim udzia³, tym razem
zajmuj¹c 6. miejsce w V grupie. Zdoby³a nagrodê w wy-
soko�ci 13 000 z³, któr¹ przeznaczy³a na zorganizowa-

nie wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin o niskim
statusie materialnym.

Obóz, ju¿ po raz kolejny organizowany pod has³em
�Zdrowy styl ¿ycia sposobem na dobry wypoczynek�, odby³
siê w G³ucho³azach w o�rodku �Banderoza�, po³o¿onym na
obszarze ponad 5 ha u podnó¿a Gór Opawskich. Do G³u-
cho³az wyjecha³o 30 dzieci i m³odzie¿y po opiek¹ wykwalifi-
kowanej kadry. Na terenie o�rodka znajduje siê du¿o zielo-
nych terenów (lasy, sad), otwarte k¹pielisko, gdzie nad bez-
pieczeñstwem k¹pi¹cym czuwa kadra ratownicza. Atrakcj¹
o�rodka jest przep³ywaj¹ca przez niego rzeczka �Starynka�.

Obóz w G³ucho³azach mia³ napiêty harmonogram przy-
gotowany przez wychowawców, stwarzaj¹cy mo¿liwo�ci wy-
poczynku, zabawy i nauki. Dzieci bra³y udzia³ w dyskusjach
i pogadankach na temat zagro¿eñ, jakie nios¹ wszelkiego
rodzaju uzale¿nienia, bra³y aktywny udzia³ w ró¿nego ro-
dzaju grach, zabawach i rozgrywkach sportowych. Korzy-
sta³y z hali sportowej, gdzie rozgrywa³y mecze pi³ki siatko-
wej, koszykowej i no¿nej oraz tenisa sto³owego, a tak¿e z
si³owni i sauny. W pogodne, s³oneczne dni k¹pa³y siê w ba-
senie pod nadzorem ratownika, uczestnicz¹c w konkursach
p³ywackich i rozgrywkach w siatkówkê pla¿ow¹. Wieczory
spêdza³y w dyskotece, gdzie bawi³y siê z innymi obozowi-
czami, lub przy ogniskach, piek¹c kie³baski.

Wyje¿d¿a³y na wycieczki do Otmuchowa, uczestnicz¹c
w �Lecie kwiatów�, do Prudnika, gdzie oprócz rynku zwie-
dzi³y klasztor oo. Franciszkanów a w nim celê, w której wiê-
ziono kardyna³a Karola Wyszyñskiego. Wspina³y siê na Kopê
Biskupi¹, najwy¿szy szczyt Gór Opawskich.

W o�rodku dzieci chodzi³y na piesze wycieczki, je�dzi³y na
rowerach i deskorolkach. Wiele emocji wzbudzi³ konkurs p³u-
kania z³ota nad rzeczk¹ �Starynk¹� oraz seans w jaskini solnej.

Mamy nadziejê, ¿e uczestnicy i wychowawcy obozu przy-
wie�li mi³e wspomnienia z G³ucho³az, które na d³ugo pozo-
stan¹ w ich pamiêci.

Beata Kaczyñska � Pogwizd
Fot. M. Leja, J. Ligenza
n

Sportowe
wakacje

2005
Wakacyjne
obozy spor-
towo-rekre-
acyjne
dla dzieci
i m³odzie¿y
- laureatów
XI edycji
Spor towe-
go Turnieju
Miast
i Gmin
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Szlak rzeki Drawy to jedna z najpiêk-
niejszych i najbardziej atrakcyjnych dla
kajakarzy tras turystycznych w Polsce.
Rozpoczyna siê na jeziorze Drawsko
ko³o Czaplinka.

Przez 180 km wije siê w bardzo uroz-
maiconym terenie. Raz przez wysoki,
cienisty las, innym razem przez nas³o-
necznione pola. P³ynie z wolna przez
du¿e i ma³e jeziora, a czasami rwie jak
górska rzeka. Na trasie trzeba omin¹æ
pnie drzew, m³yny i elektrownie wodne.
Du¿a czê�æ szlaku wiedzie korytem Sta-
rej Drawy, jednym z niewielu fragmen-
tów rzek o pierwotnym charakterze. Po

z ¿ycia federacjisport dla wszystkich¿ycia federacjiz
TENIS STO£OWY
GRA POJEDYNCZA
ch³opcy kat. �A�
1 Mariusz Miler (Szczecin)
2 Piotr Pawlus (Pieszyce)
3 Bartosz Wójcik (Chojnice)
dziewczêta kat. �A�
1 Monika Próchnicka (Ostróda)
2 Marzena Bogdan (Szczecin)
3 Joanna Dêbska (Ostróda)
ch³opcy kat. �B�
1 Emil £ukawski (Szczecin)
2 Micha³ Kluczyñski (Szczecin)
3 Sebastian Jagie³³o (Soko³.Podl.)
dziewczêta kat. �B�
1 Marta Szymañska (Szczecin)
2 Paulina Remiszko (Suwa³ki)
3 Weronika Wa³doch (Chojnice)
GRA PODWÓJNA
ch³opcy kat. �A�
1 Piotr Pawlus / Krzysztof £ysionek (Pieszyce)
2 Mateusz Majer / Bartosz Wójcik (Chojnice)
3 Mariusz Miler / Pawe³ Sobolewski (Szczecin)
dziewczêta kat. �A�
1 Marzena Bogdan / Katarzyna Horoszko (Szczecin)
2 Monika Próchnicka / Joanna Dêbska (Ostróda)
3 Agata Lisaj / Marta Szturc (Szczecin)
ch³opcy kat. �B�
1 Emil £ukawski / Jakub Wojewoda (Szczecin)
2 Micha³ Kluczyñski / Mateusz B¹k (Szczecin)
3 B³a¿ej Stanis³awski / Pawe³ Podgórski (Chojnice)
dziewczêta kat. �B�
1 Monika Gabry� / Alicja Beszczak (Ostróda)
2 Weronika Wa³doch / Martyna Stanis³awska (Chojnice)
3 Marta Szymañska / ¯aneta Zduniak (Szczecin)
KOSZYKÓWKA
ch³opcy kat. �A�
1  SL SALOS E³k
2 SL SALOS �wiêtoch³owice

drodze rzeka omija teren Drawieñskie-
go Parku Narodowego, poligonu wojsko-
wego wokó³ Drawska Pomorskiego, po
drodze mija liczne stanice wodne i pola
namiotowe. Szlak koñczy siê w okolicach
Krzy¿a przy uj�ciu rzeki do Noteci.

Odkrywa³ go dok³adnie 50 lat
temu, wraz z liczn¹ grup¹ studentów,
wyk³adowca etyki i teologii na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, przy-
sz³y biskup krakowski i nastêpca na
stolicy �w. Piotra, ks. Karol Wojty³a,
nazywany przez studentów Wujkiem.

Dla uczczenia tego jubileuszu w
dniach 3 - 10 czerwca br. odby³ siê na

3 SL SALOS Pieszyce
dziewczêta kat. �A�
1 SL SALOS S³upsk
2 SL SALOS Czaplinek
3 SL SALOS Czêstochowa
ch³opcy kat. �B�
1 SL SALOS Su³ów
2 SL SALOS Pieszyce
3 SL SALOS �roda �l¹ska
dziewczêta kat. �B�
1 SL SALOS Szczecin
2 SL SALOS Czêstochowa
3 SL SALOS Sosnowiec
PI£KA SIATKOWA
ch³opcy kat. �A�
1 SL SALOS Zabrze
2 SL SALOS Kielce
3 SL SALOS Czaplinek
dziewczêta kat. �A�
1 SL SALOS Szczecin
2 SL SALOS Suwa³ki
3 SL SALOS Kielce
ch³opcy kat. �B�
1  SL SALOS Kielce
2 SL SALOS Ostrów Wlkp.
3 SCS Lubin
dziewczêta kat. �B�
1 SL SALOS £ód�-Wodna
2 SCS Lubin
2 SL SALOS Zabrze
PI£KA NO¯NA
pi³ka no¿na kat. �A�
miejsce I: SL SALOS Szczecin
miejsce II: SL SALOS Suwa³ki
miejsce III: SL SALOS Zabrze
pi³ka no¿na kat. �B�
miejsce I: SL SALOS Soko³ów Podlaski
miejsce II: SL SALOS S³upsk
miejsce III: SL SALOS Szczecin

tym szlaku sp³yw kajakowy, w którym
uczestniczy³o 67 osób. Najstarszy
uczestnik mia³ 65 lat, a najm³odszy 6.
Osiemdziesiêciokilometrow¹ trasê
uczestnicy pokonywali w zró¿nicowa-
nej aurze. Raz by³o bezchmurne nie-
bo i �wieci³o piêkne s³oñce, innym ra-
zem wia³ porywisty wiatr, ale tak¿e
do�wiadczyli burzy na jeziorze Wilcz-
kowo. Do mety wszyscy dotarli w do-
brych humorach i zapowiedzieli swój
udzia³ w przysz³orocznym sp³ywie.

Przed rozpoczêciem sp³ywu odby³a
siê piêkna uroczysto�æ, a mianowicie
odprawiona zosta³a msza �w., zosta³

ods³oniêty, postawiony na nabrze¿u
jeziora Drawskiego w Czaplinku po-
mnik Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Zo-
sta³o równie¿ nadane szlakowi kajako-
wemu imiê Jana Paw³a II. Mszy prze-
wodniczy³ i pomnik po�wiêci³ bp Kazi-
mierz Nycz. W uroczysto�ci udzia³
wzi¹³ inspektor Towarzystwa Salezjañ-
skiego ks. Zbigniew £epko SDB, bur-
mistrz Czaplinka Cyryl Turczyk, licz-
ne grono przedstawicieli w³adz samo-
rz¹dowych, a tak¿e firm i instytucji.

Wszystkich zainteresowanych
uczestnictwem w przysz³orocznym
sp³ywie prosimy o kontakt ze Stowa-
rzyszeniem Lokalnym Salezjañskiej
Organizacji Sportowej w Czaplinku, z
Ma³gorzat¹ Turczyk (094) 375 54 50.
n

1000 m³odych sportowców salezjañskich (dziewcz¹t i ch³op-
ców) z 32 stowarzyszeñ lokalnych SALOS uczestniczy³o w
XIII Ogólnopolskich Igrzyskach M³odzie¿y Salezjañskiej. Igrzy-
ska odby³y siê w dniach 16-18 wrze�nia w Krakowie.

Celem Igrzysk by³o stworzenie m³odzie¿y salezjañskiej
mo¿liwo�ci rywalizacji sportowej i budowanie przez sport
pozytywnych relacji ludzkich, opartych na humanizmie
i personalizmie, respektuj¹cych takie fundamentalne
warto�ci jak: pokój, przyja�ñ, prawda, dobro, sprawie-
dliwo�æ, wolno�æ, mi³o�æ, godno�æ osoby, solidarno�æ i
fair play.

Igrzyska tworzy³y dwa bloki programowe: sportowy i kul-
turalno � religijny. W ramach bloku sportowego uczestnicy
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych (kat. �A� -
1988 i m³odsi; kat. �B� � 1990 i m³odsi) w nastêpuj¹cych
dyscyplinach: koszykówce, pi³ce no¿nej, siatkówce i tenisie
sto³owym. Rozgrywki sportowe prowadzone by³y na obiek-
tach Towarzystwa Sportowego �Wis³a�, Akademii Górniczo-
Hutniczej, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Klubu Sportowe-
go �Bronowianka�, Klubu Sportowego �Zwierzyniecki�.

W ramach bloku kulturalnego i religijnego uczestnicy wziêli
udzia³ w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach: uroczystym otwar-
ciu Igrzysk (hala TS �Wis³a�), zwiedzaniu Krakowa z przewodni-
kiem, zwiedzaniu lotniska wojskowego w Balicach, zwiedzaniu
wystawy znaczków z Janem Paw³em II (kolekcja K. Biedrzyñ-

w
yn

ik
i k

oñ
co

w
e skiego), zwiedzaniu wystawy

misyjnej, wystêpu zespo³u
m³odzie¿owego. M³odzie¿
uczestniczy³a w uroczystej
mszy �w. pod przewodnic-
twem wikariusza inspekto-
rii krakowskiej ks. Wojcie-
cha Krawczyka SDB.

W uroczysto�ci otwar-
cia Igrzysk wzi¹³ udzia³
miêdzy innymi czterokrot-
ny z³oty medalista igrzysk
olimpijskich, obecnie dy-
rektor Redakcji Audycji
Sportowych Telewizji Pol-
skiej SA Robert Korze-
niowski, a tak¿e dyrektor
Oddzia³u Totalizatora
Sportowego Sp. z o. o. w
Krakowie Jan Karkowski.

15 wrze�nia, w restau-
racji �Pod Anio³ami� w
Krakowie odby³a siê kon-
ferencja prasowa pn.
�Sport � kultura � pomoc
charytatywna�, w której
wziêli udzia³ miêdzy inny-
mi: dr Miros³aw Roguski,
prezes Zarz¹du Totalizato-
ra Sportowego Sp. z o. o.,
Bogus³awa Kuglarz, pre-

Szlak Wielkiego Papie¿a
Miêdzynarodowy sp³yw kajakowy rzek¹ Draw¹ w 50 rocznicê przep³y-
niêcia tego szlaku przez biskupa krakowskiego Karola Wojty³ê

Po�wiêcenie
pomnika Jana
Paw³a II w
Czaplinku,
upamiêtniaj¹-
cego 50
rocznicê
przep³yniêcia
przez ks.
Karola Wojty³ê
wraz ze stu-
dentami
szlaku kajako-
wego rzek¹
Draw¹. Po-
mnik �wiêci
bp Kazimierz
Nycz

  XIII Ogólnopolskie
Igrzyska M³odzie¿y
   Salezjañskiej

Uroczysto�æ otwarcia XIII
Ogólnopolskich Igrzysk
M³odzie¿y Salezjañskiej.
14.10.2005 r. Hala TS
�Wis³a� Kraków. Na
zdjêciu Robert Korzeniow-
ski rozmawia z ks. Tade-
uszem Rozmusem, inspek-
torem Salezjanów

Rywalizacja koszykarzy i
koszykarek podczas igrzysk

zes Zarz¹du Kamedulskiej Fundacji im. Marsza³ka Koronnego Mi-
ko³aja Wolskiego, ks. Tadeusz Rozmus SDB, inspektor Towarzy-
stwa Salezjañskiego, Iwona Borkowska, dyrektor Marketingu To-
talizatora Sportowego Sp. z o. o., ks. Edward Pleñ SDB, krajowy
duszpasterz sportowców i Zbigniew Dziubiñski, prezes Salezjañ-
skiej Organizacji Sportowej RP.

Dyrekcja Poczty Polskiej w Krakowie wyda³a z okazji Igrzysk
kartê pocztow¹. n
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Ryszard Nowakowski Mieczys³aw Rutyna Andrzej Pi¹czkowski Jerzy Przyborowski Janusz Kociszewski Marianna Biskup

Na Donostiê (San Sebastian) jako gospodarza XVI Mistrzostw �wia-
ta w 2005 r. wskaza³a podczas General Assembly w 2001 r. w
Brisbane wiêkszo�æ delegatów. Cztery lata minê³y bardzo szybko,
tak samo jak mistrzostwa �wiata rozgrywane od 22 sierpnia do 3
wrze�nia br. Do znanego od 150 lat kurortu, kulturalnej i turystycz-
nej stolicy Kraju Basków Donostii (San Sebastian), zjecha³o w su-
mie prawie 6 000 zawodników (1 600 zawodniczek i 4 400 zawod-
ników) z 90 krajów �wiata, w tym 50-osobowa ekipa z Polski.

W naszej ekipie wystartowa³o zaledwie 6 zawodniczek, co po-
twierdza tezê, ¿e sport wyczynowy jest dla Polek zbyt mêcz¹cy i
za ma³o atrakcyjny. W zawodach, po raz pierwszy w historii, wziêli
udzia³ mê¿czy�ni startuj¹cy w kategorii M35, czêsto startuj¹cy
jeszcze w gronie seniorów. W starciu z m³odszymi, walcz¹cymi
nie tylko o sportowe trofea zawodowcami, nie maj¹ oni wiêkszych
szans. W przypadku startu w gronie mastersów-amatorów szan-
sa na sukces jest du¿o wiêksza, ale nie gwarantowana. Uroczyste
otwarcie tej najwiêkszej na �wiecie imprezy lekkoatletycznej mia-
³o miejsce w hali kompleksu sportowego Anoeta. W poniedzia³ko-
wy wieczór, przy wype³nionych po brzegi trybunach, na arenê
wkroczyli g³ówni aktorzy lekkoatleci-weterani.

Po krótkiej ceremonii otwarcia i zapaleniu znicza w czê�ci
artystycznej wyst¹pili baskijscy arty�ci, prezentuj¹c oryginaln¹
muzykê i tañce ludowe. Nastêpnego dnia do walki o medale przy-
st¹pili prawdziwi herosi - dziesiêcioboi�ci i siedmioboistki, którzy
przez 2 dni zmagali siê z konkurentami, pogod¹, a przede wszyst-
kim ogromnym zmêczeniem. W konkurencjach tych tym razem
zabrak³o Polaków. Worek z medalami otworzy³ dla nas Jerzy Przy-
borowski (M75) z Radomia, który w skoku wzwy¿ wywalczy³ srebr-
ny medal, ustanawiaj¹c przy okazji rekord Polski. Jurek by³ o
krok od zwyciêstwa, ale drobny b³¹d taktyczny pozbawi³ go z³ota.
Posypa³y siê kolejne medale: srebrny Andrzeja Pi¹czkowskiego
(M55) z Warszawy i br¹zowy Floriana Kulczyñskiego (M55) z
Ko³obrzegu w rzucie ciê¿arkiem. W sumie nasza ekipa wywal-
czy³a 24 medale, w tym 7 z³otych,9 srebrnych i 8 br¹zo-
wych, co - zwa¿ywszy na wielko�æ naszej ekipy - jest bardzo
dobrym wynikiem. Najlepszymi zawodnikami w naszej ekipie
okazali siê Andrzej Pi¹czkowski, zdobywca 2 z³otych i 1 srebrne-
go medalu oraz Jerzy Przyborowski, który wywalczy³ 1 z³oty i 2
srebrne medale. Lista medalistów oraz wyniki mistrzostw poda-
ne s¹ na stronie internetowej www.weteranila.phg.pl. Nale¿y za-
znaczyæ, ¿e na mistrzostwa nie przyjecha³o, g³ównie ze wzglêdów

finansowych, wielu doskona³ych zawodników: chodziarze Janina i
Miros³aw £uniewscy, skoczkowie Stanis³aw Chmielewski i Stani-
s³aw Szyd³owski, miotacze Kazimierz Jankowski i Jan Dec, tycz-
karze Krzysztof Dziamski i Edward Korolko, biegacze Zbigniew
Niczko i Kazimierz Kowalski.

Wracaj¹c do mistrzostw warto podkre�liæ wprost niesamowit¹
ambicjê i wolê walki jednego z najstarszych, a zarazem najlepszych
polskich weteranów, startuj¹cego zawsze w barwach Polski, 74-let-
niego chodziarza Mieczys³awa Rutyny z Chicago. Podczas chodu
na dystansie 20 km zaraz po starcie przewróci³ siê o wystaj¹c¹ kost-
kê brukow¹, niszcz¹c lewy but. Mocno poobijany kontynuowa³ w
ci¹g³ym deszczu marsz i, pokonuj¹c kilkudziesiêciu m³odszych ry-
wali, wywalczy³ br¹zowy medal. Na wyró¿nienie zas³uguje tak¿e Ry-
szard Nowakowski (M50) z Gliwic. Po kontuzji naderwania �ciêgna
Achillesa, której nabawi³ siê podczas biegu na 200 m w czasie XV
Mistrzostw Polski w Toruniu, mimo prawie miesiêcznej przerwy w
treningach, wywalczy³ w biegu na 400 m srebrny medal. Przy okazji
wynikiem 53,70 s Rysiek ustanowi³ nowy rekord Polski. Wed³ug miê-
dzynarodowych tabel porównawczych (Age-graded tables) wynik ten
odpowiada rezultatowi 46,50 s w kategorii seniorów. Kolejny meda-
lista, �z³oty� Janusz Kociszewski (M70) z Warszawy, wygra³ bieg na
800 m, ustanawiaj¹c wynikiem 2 min 31 s kolejny rekord Polski. I
nasz medalowy rodzynek - Marianna Biskup (W40) z Elbl¹ga, która

w silnie obsadzonym skoku w dal wywalczy³a
br¹zowy medal. Wynik 536 cm odpowiada wy-
nikowi seniorki 656 cm. Na powy¿sze wyniki na-
le¿y spojrzeæ ze strony naszej sprawno�ci fizycz-
nej, która po przekroczeniu 35 roku ¿ycia sys-
tematycznie siê obni¿a (patrz wykres).

A¿ 5 medali wywalczyli nasi m³ociarze, po-
twierdzaj¹c tezê, ¿e rzut m³otem jest najmoc-
niejsz¹ od lat polsk¹ specjalno�ci¹. Dodam, ¿e
polscy miotacze zdobyli ³¹cznie 16 medali, po-
twierdzaj¹c przynale¿no�æ naszych strong-me-
nów do najlepszych na �wiecie.

Przez 12 dni stadiony têtni³y ¿yciem od rana
do pó�nego wieczora, a zawodników gor¹co do-
pingowa³o liczne grono kibiców. Za nami kolejne
mistrzostwa, kilkana�cie têtni¹cych prawdziwym
¿yciem dni zawodów, do których wszyscy zawod-
nicy przygotowywali siê wyj¹tkowo starannie. Ale
zawody to nie tylko starty i treningi. Wolny czas
zawodnicy spêdzili na piêknych pla¿ach, z któ-
rych najpiêkniejsza to Playa de Laoncha. Piêkny
kompleks sportowy Anoeta klubu Real Sociedad
de San Sebastian, piêkne, piaszczyste pla¿e,
barwne miasto oraz sympatyczni mieszkañcy.

Najliczniejsz¹ obsadê zanotowano w
kategorii W50 (kobiety), w której wystartowa³y 244
zawodniczki, oraz w kategorii M40 (mê¿czy�ni), gdzie
wystartowa³o 781 zawodników. W kategori W35
wystartowa³y 222 zawodniczki, w kategorii M 35 -
277 zawodników.

W najstarszych kategoriach -
ponad 90 lat - wystartowa³y 2 zawodniczki i 11
zawodników.

Najliczniejsz¹ obsadê zanotowano w
biegu na 200 m, w którym (kategorie W/M 35-90)
wystartowa³y 252 zawodniczki i 612 zawodników.

W maratonie wystartowa³o 118
zawodniczek i 651 zawodników. Nowi mistrzowie
�wiata weteranów nie musz¹ siê wstydziæ, startuj¹c
w maratonach w kategorii open. Zwyciêzca marato-
nu w kategorii M50, Japoñczyk Tani Yoshio, uzyska³

z ¿ycia federacji

Polski Zwi¹zek
Weteranów Lekkiej Atletyki
San Sebastian � Hiszpania,
22.08-3.09.2005 r.

czas 2 h 40 min, W³och Luciano Acquarone (M70) �
3 h 19 min, a Fin Olli Kivioja (M80) � 5 h 25 min.

W biegu na 100 m wygrywali kolejno:
kat. M35 Brazylijczyk Oliveira Ricardo - 10,71 s,
kat. M 40 Brytyjczyk Anthony Noel - 10,74 s, kat.
M45 Allan Tissenbaum z USA - 11,23 s, w kat. M50
Brytyjczyk Stephen Peters - 11,48 s.

W Mistrzostwach �wiata bierze
udzia³ coraz wiêcej by³ych mistrzów �wiata i olim-
piad. W ekipie amerykañskiej po raz pierwszy
wystartowa³ by³y mistrz olimpijski w trójskoku Willy
Banks. Dotychczasowy rekordzista �wiata w katego-
rii M45, po trwaj¹cej do ostatniej kolejki walce,
przegra³ z³oto i straci³ rekord �wiata na rzecz znako-
mitego rywala z Niemiec, Wolfganga Knabe (M45).
Niemiec w ostatniej kolejce skoczy³ 14,78 m (odpo-
wiada wynikowi 17,12 m w�ród seniorów), wyprze-
dzaj¹c Willy�ego Banksa zaledwie o 14 cm.

Przez kilkana�cie dni sportowcy opanowali miasto, darmowe
przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ sprawi³y, ¿e weteranów by³o
widaæ i s³ychaæ prawie wszêdzie. Dlatego wszyscy chcieliby-
�my tu jeszcze raz przyjechaæ. Nie tylko na zawody. Mo¿e tak¿e
za 20 lat, jak to mia³o miejsce w przypadku gor¹cych mistrzostw
w tropikalnym, cudownym Puerto Rico? Na razie powiedzieli-
�my �Hasta la vista Riccione!�, gdzie spotkamy siê ju¿ za nie-
ca³e 2 lata. Nastêpne, XVI Mistrzostwa �wiata rozegrane zo-
stan¹ od 28 sierpnia do 9 wrze�nia 2007 r. Kolejne, w roku
2009, odbêd¹ siê w Helsinkach.

W przysz³ym roku czekaj¹ nas dwie bardzo wa¿ne im-
prezy: II Halowe Mistrzostwa �wiata (15-20 marca 2006 r.,
Linz-Austria) oraz XV Mistrzostwa Europy (19-30 lipca 2006
r.), które po raz pierwszy rozegrane bêd¹ w Polsce, w Pozna-
niu. Naszym marzeniem jest, by w tych presti¿owych zawo-
dach wystartowa³o w barwach Polski jak najwiêcej zawod-
niczek i zawodników. Czy jest to realne, ju¿ nied³ugo bê-
dziemy mogli siê przekonaæ podczas przysz³orocznych halo-
wych i letnich mistrzostw Polski. Do zobaczenia.

Janusz Nath
PZWLA
n

XVI Mistrzostwa
�wiata Weteranów
    Lekkiej Atletyki

Sprawno�æ
(bieg na 100
m) kobiety i
mê¿czyzny w
zaleznosci od
wieku

mê¿czy�ni

kobiety

sport dla wszystkich¿ycia federacjiz
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By³a to najwiêksza impreza biegowa, jaka odby³a siê na
terenie. Zorganizowa³o j¹ Ognisko TKKF �Kubu�� przy
wspó³udziale ZG TKKF, MTKKF w Warszawie, Rady Po-
wiatowej LZS, Powiatowego SZS, Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu.

Biegowe zmagania rozpoczê³y dzieci i m³odzie¿ nad
sierpeckim jeziorkiem. M³odzi biegacze rywalizowali w
dziesiêciu kategoriach wiekowych po parkowych alej-
kach. Centralnie po³o¿one jeziorko nie pozwala³o na
skracanie trasy. Biegi odbywa³y siê w zale¿no�ci od
wieku na dystansie od 200 do 1500 m.

Najbardziej emocjonuj¹ce by³y biegi dla przedszkola-
ków. Nauczeni do�wiadczeniem lat poprzednich, kiedy za-
wodnicy potrafili zawróciæ sprzed linii mety i pobiec w po-
szukiwaniu opiekunów, pozwolili�my na wspólne biega-
nie z doros³ymi. W�ród uczniów szkó³ podstawowych jak
co roku bardzo silna ekipa reprezentowa³a Lubowidz oraz
pobliski Goleszyn. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o sierpcza-
kach, którzy mimo wolnego dnia licznie stawili siê na star-
cie. Z gimnazjalistów na szczególne wyró¿nienie zas³u-
guj¹: Kamila i Karolina Karnas (�Roszak� Solec Kujaw-
ski), Justyna Tyburska (�Skrwa� Skwilno) oraz £ukasz
Olendrzyñski (TKKF �Kubu�� Sierpc), którzy nie zado-
woli siê dystansem 1500 m i wystartowali równie¿ w bie-
gu g³ównym. Najlepsi m³odzi biegacze wyró¿nieni zostali
pami¹tkowymi pucharami, medalami, dyplomami. Wszy-
scy otrzymali soki i s³odycze. Specjalne wyró¿nienie z r¹k
prezesa Jakuba Grodzickiego dla najlepszej biegaczki
trenuj¹cej w Klubie Biegacza Ogniska TKKF �Kubu��
otrzyma³a Ewa Podgórska.

Bieg g³ówny wystartowa³ punktualnie o 12.00. Za-
wodnicy biegli na dystansie æwieræ maratonu 10 548
m. Wiêksza czê�æ trasy usytuowana zosta³a na terenie
skansenu. Biegacze mieli do pokonania prawie piêæ
pêtli z niedu¿ym podbiegiem i do�æ stromym zbiegiem.
Trasa wiod³a wzd³u¿ rzeki Sierpienicy, przez odrestau-
rowan¹ wie� typow¹ dla terenu pó³nocnego Mazowsza,
tzw. rzêdówkê (zabudowa z XVIII-XX w.). Biegacze mi-

jali równie¿ Sienkiewiczowskie Roz³ogi, które kilka lat
temu stanowi³y t³o filmu �Ogniem i mieczem�. Metê
usytuowano pomiêdzy karczm¹ a ku�ni¹.

Tytu³ zwyciêzcy z ubieg³ego roku obroni³ Mariusz
Gi¿yñski z BOP TKKF P³ock w czasie 37 min 2 s. II
miejsce zaj¹³ Kamil Poczwardowski ze Szczutowa, III
miejsce przypad³o £ukaszowi Kalaszczyñskiemu z
BOP TKKF P³ock.

W�ród kobiet triumfowa³a Karolina Jarzyñska z AZS
AWF Wroc³aw. II miejsce wywalczy³a Anna Ma³kiewicz
z BOP TKKF P³ock, trzykrotny zwyciêzca Sierpeckiego
Minimaratonu. Na trzecim miejscu podium stanê³a Do-
rota Paw³owska z ZST Nowy Dwór Gdañski.

Biegacze, którzy zajêli trzy pierwsze miejsca w ka-
tegoriach wiekowych nagrodzeni zostali medalami i
nagrodami rzeczowymi. Ponadto ka¿dy zwyciêzca ka-
tegorii wiekowej otrzyma³ pami¹tkowy puchar.

Nagrodzeni zostali równie¿: najlepsza zawodnika
TKKF �Kubu�� (Sierpc) - Ewa Czajkowska, najlepszy
zawodnik powiatu sierpeckiego - Kamil Poczwardow-
ski (Szczutowo), najm³odszy zawodnik - Rafa³ Cha³up-
czyñski (Sierpc) 12 lat, najstarszy zawodnik - Euge-
niusz Malanowski (BOP TKKF P³ock) 77 lat, najstar-
sza zawodniczka - Aleksandra Kara� (P³ock) 55 lat,
VIII zawodnik w klasyfikacji generalnej - Pawe³ Ka�-
mierczak, XXV zawodnik klasyfikacji generalnej - £u-

kasz Olendrzyñski z TKKF �Kubu�� Sierpc (puchar z
okazji 25-lecia powstania NSZZ Solidarno�æ), nagrodê
specjaln¹ dla zawodnika, który przyjecha³ z najdalej
po³o¿onej miejscowo�ci od Sierpc otrzyma³a Karolina
Jarzyñska z Wroc³awia.

Po raz pierwszy odby³ siê Marsz Zdrowia dla osób
trzeciego wieku. Najlepszym piechurem zosta³ Andrzej
Paczkowski, otrzyma³ puchar prezesa ZG TKKF - Mie-
czys³awa Borowego, najlepsza z kobiet by³a Anna
Czarnecka.

W�ród wszystkich uczestników biegów rozlosowa-
ne zosta³y nagrody niespodzianki.

Dziêkujemy wszystkim, bez których VII Sierpecki Mi-
nimaraton nie doszed³by do skutku. Przede wszystkim
sponsorom: Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu,
Urzêdowi Marsza³kowskiemu w Warszawie, Starostwu
Powiatowemu, Sierpeckiemu Zwi¹zkowi Gospodarcze-
mu, Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej, Carlsberg Pol-
ska SA Browar Kasztelan, Spó³dzielni Pracy �Jedno�æ�,
EMPEGEK-owi, Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
W³asno�ciowej, Zarz¹dowi Osiedla Nr 4, Fitness Klub
�STEP�, ZPO Marjoss, PPH Drukarni sp. z o.o. NSZZ
Solidarno�æ oddzia³ w Sierpcu, Firmie O�wietleniowej
BRILUX SA Nowa Iwniczna, Piekarni Jana. D¹bkowskie-
go Rêkawczyn, firmie Calino Warszawa, Aleksandrze
Obrêbskiej - radnej Sejmiku Województwa Mazowieckie-

24 wrze�nia 2005 r. ju¿ po raz
ósmy odby³ siê Sierpecki Minima-
raton, tym razem pod patronatem
marsza³ka województwa mazowiec-
kiego i starosty sierpeckiego.

Uczestnicy
OTRTW z

Ogniska TKKF
�Kubu�� w

Sierpcu pod-
czas Marszu

Zdrowia. Grupê
prowadzi na

rowerze prezes
ogniska Jakub

Grodzicki

go, Mieczys³awowi Borowemu - prezesowi ZG TKKF w
Warszawie oraz patronom medialnym: TVP 3, Sierpec-
kiej Telewizji Kablowej, redakcjom �¯ycia Sierpca� i �Ty-
godnika P³ockiego�. Podziêkowania nale¿¹ siê Powiato-
wej Komendzie Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wo-
lontariuszom, a przede wszystkim biegaczom, którzy
wziêli udzia³ w VIII Sierpeckim Minimaratonie.

Jakub Grodzicki
n

Minima-
VIII Sierpecki

raton

Dok³adne wyniki na
stronie internetowej
www.tkkf-kubus.prv.pl

Bieg g³ówny
wystartowa³
punktualnie
o 12.00
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Do B³êdowa ko³o Pomiechówka, 22-31 lipca, jak
co roku zjechali m³odzi maszerzy z ca³ej Polski,
uczestnicy obozu sportowo-rekreacyjnego pod na-
miotami, zorganizowanego przez Klub Sportowy
�Bia³y Kie³�. Wziê³o w nim udzia³ dwadzie�cioro
siedmioro dzieci i m³odzie¿y w wieku od 8 do 18
lat, nie tylko do�wiadczonych zawodników, ale
tak¿e osób pocz¹tkuj¹cych, zainteresowanych spor-
tem psich zaprzêgów.

Przyjechali z Brus na Kaszubach, z Gdyni, Mal-
borka, Bielawy na Opolszczy�nie, z okolic Kozienic
i oczywi�cie z Pomiechówka. Tradycyjnie ju¿ uczest-
nikami obozu by³y te¿ dzieci niepe³nosprawne, które
dzielnie uczestniczy³y we wszystkich zajêciach.
Pierwsze zaprzêgowe szlify zbiera³y tak¿e siostry
zdobywcy dwóch biegunów � Jasia Meli � Dorota i
Agata Mela.

Obóz pod namiotami, w �traperskich� warun-
kach, gdzie obozowicze samodzielnie, pod okiem in-
struktorów wykonuj¹ wszystkie prace, pe³ni¹ war-
ty i dy¿ury � jest ogromn¹ atrakcj¹, nios¹c jedno-
cze�nie okre�lone warto�ci wychowawcze.

Dni na obozie by³y bardzo urozmaicone. Pod

czujnym okiem trenerów i instruktorów m³odzi masze-
rzy nie tylko szlifowali umiejêtno�ci powo¿enia psimi za-
przêgami. Sport psich zaprzêgów wymaga du¿ej spraw-
no�ci fizycznej i doskona³ej kondycji, dlatego w progra-
mie obozu znalaz³y siê treningi sztuki walki � prowa-
dzone przez senseja ju-jitsu, treningi lekkoatletyczne,
które zw³aszcza dla canicrossowców stanowi¹ podstawê
dobrych wyników. Uczestnicy obozu w ramach �odpo-
czynku� mieli te¿ mo¿liwo�æ zakosztowania uroków jaz-
dy konnej.

Podczas obozu lekarz weterynarii prowadzi³ zajêcia z za-
kresu podstaw anatomii i fizjologii psów, pierwszej pomocy
w nag³ych wypadkach, omawia³ zasady prawid³owego ¿ywie-
nia i higieny psa.

Oprócz nauki prowadzenia psiego zaprzêgu, zawodnicy
uczestniczyli w zajêciach z zakresu behawioru psów. Po-
znawali znaczenie poszczególnych zachowañ psów, uczyli
siê obserwowania psiej �mowy cia³a� i co nale¿y zrobiæ w
okre�lonych sytuacjach, aby kontakt ze zwierzêciem by³ bez-
pieczny i aby m³ody zawodnik umia³ w pe³ni zapanowaæ nad
psem.

Obóz by³ lekcj¹ odpowiedzialno�ci i tolerancji, uczy³
wra¿liwo�ci na potrzeby innych, a jednocze�nie obowi¹z-
kowo�ci. Ka¿dy z uczestników obozu opiekowa³ siê powie-
rzonym mu zwierzakiem. Ci, którzy mieli w³asne zaprzêgi
czêsto korzystali z wcze�niej rozplanowanej i ustalonej po-
mocy uczestników, którzy psów nie mieli, wprowadzaj¹c ich
jednocze�nie w arkana sportu psich zaprzêgów.

M³odzie¿ i dzieci niepe³nosprawne uczestniczy³y w zajê-
ciach w miarê swoich mo¿liwo�ci, ale nie by³o dla nich za-

jêæ nieosi¹galnych. Biega³y, p³ywa³y,
je�dzi³y konno, opiekowa³y siê psami
i bra³y udzia³ we wszystkich pracach
obozowych � a w razie trudno�ci za-
wsze mog³y liczyæ na ¿yczliw¹ pomoc
kolegów.

Pod koniec obozu nowi adepci
sportu psich zaprzêgów przeszli �ma-
szerski chrzest�. Ka¿dy musia³ wczuæ
siê w sytuacjê swojego... psa. Ubrani
w obro¿e i uprzê¿e, na czworakach
pokonywali, z zawi¹zanymi oczami,
tor przeszkód prowadzeni komenda-
mi przez starszych opiekunów. Ko-
lejn¹ konkurencj¹ by³o jedzenie � bez
pomocy r¹k - z miski. Na koniec po-

zosta³ ju¿ tylko sprawdzian w �zaprzêgu m³odych psów� i
nadanie imienia po³¹czone z uca³owaniem �króla�.

Dla wielu uczestników ze s³abo sytuowanych rodzin nie-
odp³atne uczestnictwo w obozie stanowi³o jedyn¹ mo¿liwo�æ
spêdzania wakacji poza domem. Ciekawe i urozmaicone za-
jêcia sportowe s¹ dla m³odzie¿y form¹ zagospodarowania
wolnego czasu, rozbudzania zainteresowañ i pasji ¿yciowych.
n

maszerów
Szko³a

Obóz sportowo
-rekreacyjny �Bia³y Kie³�
22-31 lipca, B³êdowa

Chrzest -
�psi posi³ek�
Fot. Joanna Bednarska

Obóz
Fot. Joanna Bednarska

Paulina uczestniczy³a we
wszystkich zajêciach i
otrzyma³a prawdziwe
maszerskie imiê. Z³o¿yla
te¿ ho³d królowi, którym
w tym roku by³ Lobo
Fot. Joanna Bednarska

Chrzest � tor
przeszkód

Fot. Joanna Bednarska

Chrzest �
�zaprzêg�
Fot. Joanna
Bednarska

Ho³d sk³adany
królowi
Fot. Joanna Bednarska
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Polacy coraz bardziej garn¹ siê do rekreacji, chocia¿ w
dalszym ci¹gu czyni¹ to rzadziej ni¿ mieszkañcy krajów
zachodnich. Wed³ug tego, co mówi¹ sami zaintereso-
wani, przynajmniej po³owa z nas deklaruje w miarê sys-
tematyczn¹ aktywno�æ fizyczn¹.

Nawet, je¿eli ogranicza siê ona tylko do nie forsow-
nych spacerów czy jazdy na rowerze, postêp i tak widocz-
ny jest go³ym okiem. Dba³o�æ ludzi o w³asne zdrowie i
atrakcyjny wygl¹d jest wiêksza ni¿ jeszcze parê lat temu.
Potwierdzaj¹ to tak¿e statystyki Toruñskiego Zwi¹zku
TKKF. Co roku w imprezach organizowanych przez za-
rz¹d czy poszczególne ogniska, bierze udzia³ kilkaset ty-
siêcy ludzi. W 2003 roku uczestniczy³o w nich ponad 450
tysiêcy osób, za� w ubieg³ym roku 300 tysiêcy. Obecny
rok te¿ zapowiada siê optymistycznie. A w niedalekiej przy-
sz³o�ci t³umy na imprezach rekreacyjnych bêd¹ coraz
wiêksze. Zdaniem dr Dominika Antonowicza z Instytu-
tu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toru-
niu wi¹¿e siê to z mod¹ na bieganie i zdrowy styl ¿ycia,
która przywêdrowa³a do nas z Zachodu.

- W Polsce w ci¹gu najbli¿szych lat du¿o siê bêdzie
pod tym wzglêdem zmieniaæ � stwierdza dr Antonowicz
w ksi¹¿ce Przemys³awa £uczaka �Herosi na trasie�,
wydanej w tym roku staraniem Toruñskiego Zwi¹zku
TKKF. - Ludzie bêd¹ stawaæ siê coraz bardziej zamo¿-
ni. Bêd¹ wiêc mogli po�wiêcaæ wiêcej czasu i pieniêdzy

Maraton Toruñski jest wyj¹tkowy, bo
odbywa siê w scenerii pe³nej wspa-
nia³ych zabytków i piêknej przyrody.
Maratoñczycy chêtnie tu wracaj¹. I
w³a�nie dlatego, z jednej strony z
powodu ludzi, którzy w nim bior¹
udzia³ i go organizuj¹, z drugiej za�
miejsca, w którym jest rozgrywany,

na aktywny wypoczynek. Bêd¹ chcieli prowadziæ zdro-
wy styl ¿ycia. Aby jednak mogli te cele realizowaæ, nie-
zbêdna jest rozbudowa infrastruktury sprzyjaj¹cej
uprawianiu sportu.

Potrzeba instruktorów
Uzupe³niaj¹c tê wypowied� naukowca nale¿y jeszcze
dodaæ, ¿e trzecim warunkiem rozwoju masowej rekre-
acji - oprócz wzrostu zasobno�ci naszych portfeli i
zwiêkszenia ilo�ci obiektów sportowych, jest zapew-
nienie dostatecznej ilo�ci instruktorów, dobrze przy-
gotowanych do organizowania imprez i prowadzenia
systematycznych zajêæ w salach, si³owniach, na ba-
senach, itp. Oraz � co bardzo wa¿ne � posiadaj¹cych
potwierdzone kwalifikacje do prowadzenia zorganizo-
wanych zajêæ w zakresie wychowania fizycznego, spor-
tu i rekreacji ruchowej. S¹ to zatem osoby posiadaj¹-
ce kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fi-
zycznego, trenera, instruktora. Tego wymaga ustawa
z 1996 roku o kulturze fizycznej. Kszta³ciæ za� mog¹
takich ludzi nie tylko szko³y wy¿sze czy zak³ady kszta³-
cenia nauczycieli, lecz równie¿ inne jednostki, pod wa-
runkiem, ¿e uzyskaj¹ zgodê
Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. W�ród instytucji,
które takie uprawnienia
otrzyma³y jest równie¿ To-
warzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej. Obecnie
TKKF prowadzi w ca³ej Pol-
sce kursy instruktorów re-
kreacji ruchowej w a¿ 24
specjalno�ciach, od aero-
biku i joggingu, poprzez
jazdê konn¹ i narciarstwo,
a¿ po wspinaczk¹ ska³-
kow¹ i ¿eglarstwo. TKKF
zreszt¹ nie jest w szkole-
niu instruktorów nowi-
cjuszem, bowiem zajmu-
je siê tym od ponad trzy-
dziestu lat.

Przy toruñskim TKKF ju¿ od 1991 roku istnieje i
bardzo dobrze funkcjonuje Toruñska Szko³a Instruk-
torów Rekreacji. Do dzisiaj zorganizowa³a 74 kursy,
które ukoñczy³o blisko tysi¹c osób, z których prawie
80 % znalaz³o pracê w nowym zawodzie i uniknê³o
bezrobocia. Niektórzy uruchomili w³asne firmy, któ-
re dobrze radz¹ sobie na trudnym rynku us³ug re-
kreacyjnych.

- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nasze kursy spe³niaj¹ ogrom-
n¹ rolê spo³eczn¹ � mówi Ryszard Kowalski, prezes To-
ruñskiego Zwi¹zku TKKF. - Kszta³c¹ bowiem nie tylko
doskonale przygotowanych do prowadzenia zajêæ rekre-
acyjnych fachowców, lecz równie¿, w wielu przypadkach,
daj¹ szansê na znalezienie atrakcyjnego zajêcia ludziom,
którzy utracili zatrudnienie. Udaje nam siê to dziêki
temu, ¿e posiadamy doskonale przygotowan¹ kadrê
wyk³adowców. S¹ w�ród nich wieloletni dzia³acze TKKF,
którzy niejednego potrafili zapaliæ do uprawiania rekre-
acyjnego sportu, s¹ naukowcy z toruñskich i bydgoskich
wy¿szych uczelni, s¹ wreszcie wybitni specjali�ci i tre-
nerzy wielu dziedzin sportu. To oni sprawiaj¹, ¿e pañ-
stwowe egzaminy koñcowe zalicza a¿ 98 % uczestników
naszych kursów. Otrzymuj¹ oni uprawnienia zawodo-

we Ministerstwa Edukacji Narodowej i
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Sportu z tytu³em instruktora rekreacji. Niektóre z kursów
organizujemy na koszt urzêdów pracy.

Kiedy w 1991 roku ówczesny ZW TKKF wraz z Towarzy-
stwem Przyjació³ Serca i ¯ycia oraz rejonowym Urzêdem
Pracy zorganizowa³y pierwszy kurs instruktorów profilak-
tyki wad postawy, zjawi³o siê blisko stu chêtnych, w wiêk-
szo�ci bezrobotnych. Aby wy³oniæ 25 osób, bo kszta³cenie
tylko tylu móg³ op³aciæ RUP, trzeba by³o przeprowadziæ eg-
zamin kwalifikacyjny. - Grupa ta po ukoñczeniu kursu za-
jê³a siê prowadzeniem æwiczeñ korekcyjnych dla czê�ci spo-
�ród 40 tysiêcy toruñskich dzieci cierpi¹cych na wady po-
stawy � wspomina Ryszard Kowalski.

Za unijne pieni¹dze
Kursy organizowane przez TKKF bardzo wysoko oceniaj¹ toruñ-
scy pedagodzy. Ich zdaniem, wype³niaj¹ one znakomicie lukê w
polskim szkolnictwie. Przygotowuj¹ fachowców, którzy potrafi¹
zabezpieczyæ podstawowe potrzeby spo³eczne w szeroko pojêtej
kulturze fizycznej, czego nie potrafi¹ robiæ absolwenci szkó³ �red-
nich, a do czego nie potrzeba absolwentów szkó³ wy¿szych.

Obecnie Zarz¹d Miejski Toruñskiego Zwi¹zku TKKF pro-
wadzi nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej i instruk-
tora sportu. Je¿eli powiod¹ siê starania o pieni¹dze z Unii Eu-
ropejskiej, uczestnicy nie bêd¹ musieli zap³aciæ ani z³otówki.

- Staramy siê pozyskaæ na ten cel pieni¹dze z Unii Eu-
ropejskiej w ramach programu �Rozwój umiejêtno�ci po-
wi¹zanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo¿li-
wo�ci kszta³cenia ustawicznego w regionie� - dodaje Ry-
szard Kowalski. - Krótko mówi¹c, chcemy daæ mieszkañ-
com Torunia i regionu atrakcyjny zawód instruktora spor-
tu. Uprawnienia, które bêdzie mo¿na zdobyæ s¹ respekto-
wane we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w zwi¹zku
z tym zdobyty na naszym kursie dokument wszêdzie bêdzie
honorowany. Chc¹c jednak staraæ siê o unijn¹ dotacjê,
musimy mieæ zagwarantowan¹ odpowiedni¹ liczbê uczest-
ników kursu. Nadal czekamy na chêtnych.

Przemys³aw £uczak
W sprawie kursu nale¿y kontaktowaæ siê z TKKF, Toruñ,
ul.Wielkie Garbary 2, tel. 652-21-68, e-mail:szkole-
nia@maraton.pl
n

Maraton Toruñski jest jednym z
najciekawszych zjawisk ostatnich
dziesiêcioleci w polskim sporcie �
pisze autor ksi¹¿ki, toruñski dzienni-
karz, Przemys³aw £uczak.

W poszczególnych rozdzia³ach autor
opowiada wydarzenia kolejnych

maratonów. Przytacza nie tylko
wyniki, lecz równie¿ wypowiedzi
zwyciêzców i pokonanych, poczynaj¹c
od pierwszego biegu rozegranego na
trasie pomiêdzy Che³mnem a Toru-
niem w 1924 roku. Osobny rozdzia³
po�wiêcony jest ludziom maratonu,
dziêki którym impreza siê odbywa i
cieszy coraz wiêkszym zainteresowa-
niem zawodników i kibiców. Ca³o�ci

Ksi¹¿ka o maratonie Toruñskim

Herosi na trasie
dope³niaj¹ liczne zdjêcia.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Zarz¹dzie
Miejskim Toruñskiego Zwi¹zku
TKKF w Toruniu, ul. Wielkie Garbary
2, tel. (56) 652 21 68

Przemys³aw £uczak, �Herosi na
trasie. Maraton Toruñski w latach
1924-2004�, Toruñ 2005, s.118
n
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Udzia³ w grach i zabawach, dziêki oderwa-
niu od szaro�ci powszechnego ¿ycia, spra-
wia nam przyjemno�æ i mimowolnie uczy.
Zabawy i gry ze swoj¹ harmoni¹ i rytmem
s¹ tak¿e �ród³em prze¿yæ estetycznych.

Potrzebê wprowadzenia gier jako meto-
dy kszta³cenia na wszystkich szczeblach
procesu edukacyjnego postulowa³ wielo-
krotnie Wincenty Okoñ, a tak¿e pedago-
dzy z jego szko³y dydaktycznej. W procesie
szkolenia wa¿ne s¹ gry dydaktyczne � obej-
muj¹ce zabawy stosowane w procesie
kszta³cenia, co pozwala w zakres pojêcia gier
dydaktycznych, w³¹czyæ dzieciêce zabawy w
odgrywanie ról oraz rozgrywki na planszy.

szkolnej. Wszystkie te dzia³ania gra mo¿e
spe³niaæ jednocze�nie.

Cz³owiek jest twórc¹ gier od zamierz-
ch³ych czasów. Tworzy³ je w celu interesu-
j¹cego spêdzenia czasu przy jednoczesnym
zaspokojeniu potrzeby samorealizacji i suk-
cesu. Gry wystêpuj¹ w najdawniejszych
przekazach sporz¹dzonych przez przedsta-
wicieli prastarych spo³eczno�ci. W staro¿yt-
nym Egipcie, zgodnie z zapiskami znalezio-
nymi na papirusach, za czasów panowania
faraona Tet grano w grê przypominaj¹c¹
warcaby, a w wykopaliskach odnaleziono
tablicê, na której przedstawiona jest walka
lwa z owc¹ (tablica znajduje siê w Luwrze).

nich do�wiadczeñ osobistych autorki
stwierdziæ mo¿na, ¿e popularno�æ warca-
bów wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e s¹
ogólnie dostêpne dla wszystkich, bez wzglê-
du na stan zdrowia. Ludzie niepe³nospraw-
ni, nawet niewidomi i s³abo widz¹cy graj¹
w warcaby. Organizowane s¹ mistrzostwa
krajowe i miêdzynarodowe niepe³nospraw-
nych. Bior¹ oni te¿ liczny udzia³ w grach
ze zdrowymi zawodnikami. Dziêki obecno-
�ci w �wiecie gier komputerowych warca-
by staj¹ siê tak¿e coraz bardziej dostêpn¹
i popularn¹ rozrywk¹.

Charakterystyczny dla cz³owieka in-
stynkt walki, oczywi�cie z zachowaniem
zasad fair play, mo¿e dziêki warcabom ob-
racaæ siê ku jego dobru i rozwojowi i dlate-
go mo¿na mówiæ, ¿e warcaby nie tylko
ucz¹, ale i spe³niaj¹ funkcjê resocjalizacji,
pomagaj¹ zagospodarowaæ czas wolny m³o-
dzie¿y, odci¹gaj¹c j¹ od chuligañstwa, od
budek z piwem.

Istnieje silna zale¿no�æ miêdzy uczest-
nictwem w grze w warcaby, a rozwojem
osobowym zawodników, którzy wyrabiaj¹
i wzmacniaj¹ w sobie wzmo¿on¹ koncen-
tracjê, podzielno�æ uwagi, wyobra�niê prze-
strzenn¹, zdolno�æ do d³ugotrwa³ego wy-
si³ku umys³owego (czas trwania partii jest
bardzo ró¿ny - od 15 min dla zawodnika
do 6 godzin w mistrzostwach miêdzynaro-
dowych i �wiata).

Rozwój zdolno�ci zapamiêtywania i prze-
widywania skutków w grze, równowaga emo-
cjonalna, hart psychiczny, odporno�æ na
stresy w przypadku przegrania partii, poczu-
cie odpowiedzialno�ci i zdyscyplinowanie �
to cechy rozwijane dziêki warcabom.

W Polce w warcaby graj¹ dzieci, m³o-
dzie¿, doro�li. Odbywaj¹ siê mistrzostwa
regionalne, krajowe, miêdzynarodowe. Pol-
ska by³a wielokrotnie organizatorem mi-
strzostw �wiata i Mistrzostw �wiata Kobiet
- dwukrotnie w Sandomierzu w 1982 roku
i w Miñsku Mazowieckim w 1997 r. Piêcio-
krotnie organizowali�my mistrzostwa �wia-
ta kadetów i juniorów, a trzykrotnie M³o-
dzie¿owe Mistrzostwa Europy. Nasi zawod-
nicy odnosili w nich sukcesy i tak Ewa Min-
kina-Schalley zosta³a wicemistrzyni¹
�wiata kobiet, a Ewa Siuda mistrzyni¹
�wiata juniorek i mistrzyni¹ juniorek w
M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy.
Nasi najm³odsi zawodnicy startuj¹cy w kla-
sie orlików (do lat 10) zdobywali tytu³y mi-
strzowskie, a dru¿yna m³odzie¿owa w Miñ-
sku Bia³oruskim zajê³a drugie miejsce.

S¹ to sukcesy, którymi siê chlubimy,
mimo ¿e na areny miêdzynarodowe weszli-
�my stosunkowo niedawno. O polskich
warcabistach mówi siê i s³yszy coraz czê-
�ciej. Popularyzujmy wiêc polskie warca-
by i grajmy w nie wszyscy.

Maria Moldenhawer-Frej
n

Warcaby
to nie tylko
zabawa

laz³ w 1723 r. warcaby stupolowe, grano w
warcaby klasyczne, 64-polowe, popularnie
zwane gr¹ w damkê.

Warcaby s¹ gr¹ bardzo popularn¹ i
powszechn¹ w �wiecie, graj¹ w nie wszy-
scy bez wzglêdu na wiek, pochodzenie,
miejsce zamieszkania. Graj¹ w nie w szko-
³ach, klubach, o�rodkach kultury, wojsku.
Odbywaj¹ siê mistrzostwa regionalne, kra-
jowe, miêdzynarodowe, �wiatowe.

Nasuwa siê pytanie, co jest przyczyn¹
tak wielkiej popularno�ci i zainteresowa-
nia gr¹ w warcaby? Na podstawie wielolet-

Nasze nadzieje: najm³odsi zawodni-
cy w klasie orlików (do 10 lat)
Fot. Maria Moldenhawer-Frej

Gry i zabawy s¹ nieod³¹cznym atr ybutem ka¿de-
go wieku. Mówimy o nich jako o czym� oczywi-
stym i bliskim, a wszelkie formy ludzkiego
wspó³¿ycia s¹ nimi przeplatane.

Warcaby znalaz³y
miejsce tak¿e
w literaturze. Pisali o
nich Gloger, Wincenty Kad³u-
bek. Nasz wieszcz, Adam
Mickiewicz, napisa³ piêkny
poemat �Warcaby�, w którym
wyja�ni³, ¿e gra wymaga
inteligencji, a tak¿e umiejêtno-
�ci strategicznego my�lenia, i
zachêca³ do tej piêknej gry.
�A je�li niedojrza³ej
wiosny s³otna pora,
Lub skwar nas w domu
zamknie, albo ch³ód wieczora,
Czy¿ to piêkn¹ zabawkê
wynale�æ zabroni?
Niechaj siê czasem umys³
i do gry nak³oni...
Ale czyj duch wznio�lejszy,
pojêtno�æ nies³aba,
Takim lepiej rozmy�lna
przystoi Warcaba�

Gry symulacyjne to gry
dydaktyczne, które obra-
zuj¹ istniej¹cy fragment
rzeczywisto�ci. Ze wzglêdu
na swój dynamiczny cha-
rakter nale¿¹ do �gier wie-
lochodowych�. Zasadnicz¹
rolê odgrywaj¹ w nich ci¹gi
ruchów wykonywanych w
okre�lonej kolejno�ci przez
graczy i stale dokonywane
w tych ruchach wybory.

Dydaktyczn¹ funkcjê
gier pierwsi odkryli wojsko-
wi. Swoje gry tworzyli po to,
aby opanowaæ sztukê za-
chowania siê w z³o¿onych
sytuacjach konfliktowych.

Gry symulacyjne s³u¿¹
jako metoda kszta³cenia,
forma dzia³alno�ci twór-
czej, a przede wszystkim
jako narzêdzie diagnozy

Warcaby to jakby
mleczny brat szachów,
bo przecie¿ szachowni-
ca do gry w szachy i
warcaby jest taka sama
(mo¿e siê ró¿nic liczb¹
pól � jak w przypadku
warcabów stupolo-
wych). Warcaby trafi³y
do Europy prawdopo-
dobnie ze Wschodu,
przywiezione przez
kupców lub rycerstwo
wracaj¹ce z wypraw
krzy¿owych. W Polsce
ju¿ w XIV wieku gra
by³a rozpowszechniona
w�ród mieszczan i ry-
cerstwa. Nale¿a³a do
umiejêtno�ci, które po-
winien znaæ ka¿dy ry-
cerz. Do czasu gdy Po-
lak, Maciej ̄ ubr wyna-

Zwyciêzcy 32. fina³u centralne-
go �O Kryszta³owy Kamieñ�
Fot. Maria Moldenhawer-Frej

Walka o pierwsze miejsce
w 32. finale centralnym
�O Kryszta³owy Kamieñ�

Fot. Maria Moldenhawer-Frej

z ¿ycia federacjisport dla wszystkich¿ycia federacjiz

Piêæ medali, dwa srebrne i trzy br¹zo-
we zdobyli reprezentanci Polski w za-
koñczonych 3 pa�dziernika ³uczniczych
mistrzostwach �wiata osób niepe³no-
sprawnych we w³oskiej miejscowo�ci
Massa Carrara. Srebrne medale zdoby-
³a dru¿yna mê¿czyzn oraz Alicja Bukañ-
ska, a br¹zowe Tomasz Le¿añski i Piotr
Sawicki oraz dru¿yna kobiet.

Wyniki rywalizacji M� 2005
Kobiety, konkurencja �stoj¹c�
Klasyfikacja indywidualna: 1.Hwa-
Sook Lee (Korea P³d.), 2. Alicja Bu-
kañska (Polska), 3. Bohdana Niki-
tienko (Ukraina), 4. O³ena Struk
(Ukraina), 5. Ma³gorzata Korzeniow-
ska  (Polska), 6. Magali Comte
(Szwajcaria), 7. Wies³awa Wolak (Pol-
ska), 8. Lenka Kadetova (Czechy);
13. Ma³gorzata Olejnik (Polska)
Dru¿ynowo: 1. Japonia, 2. Czechy, 3.
Polska, 4. Niemcy, 5. Ukraina
Mê¿czy�ni, konkurencja �stoj¹c�
Klasyfikacja indywidualna: 1. Serhij
Atamanienko (Ukraina), 2. Imrich
Lyocsa (S³owacja), 3. Tomasz Le¿añ-
ski (Polska), 4. Sakon Inkaew (Taj-
landia), 5. Vladimir Majercak (S³o-
wacja), 6. Syldys Churguj-ool (Ro-
sja), 7. Juan Miguel Zarzuela (Hisz-
pania), 8. Philip Bottomley (Holan-
dia); 14. Stanis³aw Joñski (Polska),
26. Ryszard Olejnik (Polska)
Dru¿ynowo: 1. Korea P³d., 2. Polska,
3. Francja, 4. W³ochy, 5. Hiszpania,
6. S³owacja, 7. Tajlandia, 8.Ukraina
Piotr Sawicki zosta³ br¹zowym me-
dalist¹ w konkurencji W2, wygrywa-
j¹c z Manuelem Candel¹ (Hiszpania)
100:95. 30. miejsce w mistrzostwach
zaj¹³ Janusz Bu³yk.
Konkurencja W2
Klasyfikacja: 1. Hong-Gu Lee (Korea
P³d.), 2. Mario Oehme (Niemcy), 3.
Piotr Sawicki (Polska), 4. Manuel
Candela (Hiszpania), 5.Young-Joo
Jung (Korea P³d.), 6. Roman Hutnyk
(Ukraina), 7. Wattana Martsuri (Taj-
landia), 8. Stephane Gilbert (Fran-
cja); 30. Janusz Bu³yk (Polska)
n
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Polscy siatkarze uczestniczyli w rozgryw-
kach pucharu �wiata osób niepe³nospraw-
nych w kanadyjskiej miejscowo�ci Regina.

Reprezentacja Polski zajê³a pi¹te miej-
sce, w ostatnim meczu pokonuj¹c reprezen-
tacjê Rwandy 3:0 (25:4, 25:20, 25:14). W
finale Kanadyjczycy zwyciê¿yli Niemców 3:0.
W meczu o br¹zowy medal broni¹ca tytu³u
S³owacja wygra³a z Kambod¿¹ 3:0. Polska
przegra³a z Kanad¹ 0:3 (10:25, 11:25,
24:26), z trzykrotnymi z³otymi medalistami
igrzysk paraolimpijskich Niemcami 0:3
(23:25, 23:25, 20:25) oraz nieoczekiwanie z
Kambod¿¹ 1:3 (25:20, 22:25, 16:25, 21:25).

Za najlepszego zawodnika atakuj¹cego
zosta³ uznany Piotr Moszczyñski (IKS Atak
Elbl¹g).

Reprezentacja Polski wystêpowa³a w
sk³adzie: Czes³aw Humerski (kapitan), £u-
kasz Zieliñski, Krzysztof Wê¿yk (wszyscy
Start £ód�), Adam Zawi�lak, Kamil Gre-
gorczyk, Kamil Kowalewski (KSN Start
Warszawa), Bart³omiej Synowiec, Micha³
Wypych (obaj Start Zielona Góra), Artur
W¹sowicz (Start Impel Wroc³aw), Piotr
Moszczyñski (IKS Atak Elbl¹g). Zespo³em
opiekowa³ siê trener Zygmunt Góra. n

Pierwszy Mityng Paraolimpijski, który
odby³ siê 10 wrze�nia w Konstancinie,
nawi¹za³ do bogatych tradycji lat 60. i
70. ubieg³ego wieku, kiedy przyk³ad
dzia³alno�ci miejscowego Specjali-
stycznego Centrum Rehabilitacji i Le-
czenia Schorzeñ Narz¹du Ruchu (STO-
CER) dos³ownie promieniowa³ na ca³y
�wiat. Ogromn¹ zas³ugê w tym mia³
profesor Marian Weissem.

Dzi� po latach dzia³acze sportu
osób niepe³nosprawnych ze Stowarzy-
szenia �Razem dla Niepe³nospraw-
nych� stawiaj¹ sobie za cel wypromo-
wanie STOCER-a jako szpitala flago-
wego polskiej rehabilitacji. Wed³ug
nich najlepiej to zrobiæ poprzez orga-

W Sali Balowej hotelu Marriott przez
trzy dni rywalizowa³o 112 zawodniczek
i zawodników z 16 krajów.

Do stolicy zjechali najlepsi na
�wiecie niepe³nosprawni szermierze.
Dominowali Azjaci - rewelacyjni w
ateñskich igrzyskach paraolimpijskich
reprezentanci Hongkongu oraz Chiñ-
czycy. Piêæ z³otych medali zdobyli re-
prezentanci Hongkongu, cztery Chin i
trzy Polski. W�ród gospodarzy g³ówne
trofea wywalczyli: Dariusz Pender w
szpadzie kategorii A, Adam Micha³ow-
ski w szpadzie w kategorii B i Robert
Wy�mierski w szabli w kategorii B.

Po raz pi¹ty z rzêdu International
Wheelchair Fencing Committee powie-
rzy³ Polsce przeprowadzenie tej presti-
¿owej imprezy. Turnieje dla niepe³no-
sprawnych szermierzy organizuje w
stolicy od 1993 roku Integracyjny Klub
Sportowy IKS AWF. Od piêciu lat tur-
nieje maj¹ rangê Pucharu �wiata.

Warszawskie zawody u�wietnili
obecno�ci¹ przewodnicz¹cy Interna-
tional Wheelchair Fencing Committee,
Alberto Martinez Vassallo oraz se-
kretarz generalny International Whe-
elchairr and Amputee Sports Federa-
tion, Maura Strange.

(Francja), Jing Jing Zhou (Chiny)
Floret mê¿czyzn A
1. Ru Yi Ye (Chiny), 2. Wei Wei
Zang (Chiny), 3. Dariusz Pender
(Polska), Tomasz Wasilewicz (Pol-
ska)
Floret mê¿czyzn B
1. Daoliang Hu (Chiny), 2. Charn
Hung Hui (Hongkong), 3. Piotr Czop
(Polska), Alim Latreche (Francja)
Floret mê¿czyzn C
1. Oleksy Sundijew (Ukraina), 2.
Adam Micha³owski (Polska), 3.
Leszek Danisewicz (Polska), Domi-
nik Rymer (Polska)
Szabla mê¿czyzn A
1. Andrea Pellegrini (W³ochy), 2.
Cyril More (Francja), 3. Tomasz
Walisiewicz (Polska), Robert Citer-
ne (Francja)
Szabla mê¿czyzn B
1. Robert Wy�miereski (Polska), 2.
Laure Francois (Francja), 3. Charm
Hung Hui (Hongkong), Piotr Czop
(Polska)

Floret dru¿ynowy
Mê¿czy�ni
1. Chiny, 2. Polska, 3. W³ochy i
Hongkong
Kobiety
1. Hongkong, 2. Chiny, 3. Wêgry i
Francja; 5. Polska

Klasyfikacja medalowa
z³. sr. br. raz.

1. Hongkong 5 2 3 10
2. Chiny 4 4 4 12

3. Polska 3 3 10 16
4. Ukraina 1 1 0 2
5. W³ochy 1 0 1 2
6. Francja 0 2 7 9
7. Wêgry 0 1 3 4
8. Kuwejt 0 1 0 1

Dariusz Pender, pracownik banku
PKO BP SA w Piasecznie pokona³ w fi-
na³owej walce ró¿nic¹ jednego trafie-
nia 15:14 Tariqa Al-Qalafa z Kuwejtu.
Zanim od 1996 roku po�wiêci³ siê na
dobre szermierce, gra³ w koszykówkê
i tenisa na wózku. Inwalid¹ zosta³ we
wrze�niu 1977 roku, gdy mia³ trzy
lata. W igrzyskach paraolimpijskich w
Sydney zdoby³ z³oty medal w szpadzie
i srebrny z dru¿yn¹ we florecie, a w
Atenach trzy: srebrny z zespo³em w
szpadzie oraz br¹zowe we florecie in-
dywidualnie i dru¿ynowo.

Robert Wy�mierski po raz trzeci w
karierze opu�ci³ salê w Warszawie z
Szabl¹ Kiliñskiego. Bliski by³ jeszcze
jednego trofeum - w szpadzie, ale lep-
szy okaza³ siê Chiñczyk Daoling Hu,
wygrywaj¹c 15:10. Robert Wy�mierski
szermierkê na wózkach uprawia od
sze�ciu lat. Rozpocz¹³ w klubie na
warszawskiej AWF, gdzie grupa niepe³-
nosprawnych osób uczy³a siê pos³ugi-
waæ szabl¹, szpad¹ i floretem. Wy-
�mierski (ma sparalizowane obie nogi)
zaledwie po kilku miesi¹cach æwiczeñ
zosta³ wicemistrzem Europy w szpa-
dzie. W olimpijskich turniejach w Syd-
ney i Atenach nikt go nie pokona³ w
turnieju szablistów.
n

Piotr Jaroszewski przegra³ 11 wrze�nia br. 5:7, 3:6 z
najwy¿ej rozstawionym zawodnikiem, Szwedem Pe-
terem Wikstroemem, w finale turnieju tenisistów na
wózkach Wroc³aw Cup 2005 (z pul¹ nagród 7,5 tys.
USD) z cyklu NEC Wheelchair Tennis Tour.

Jaroszewski jako jedyny z Polaków przeszed³
we Wroc³awiu pierwsz¹ rundê w singlu. W finale
debla Jaroszewski i Wikstroem zwyciê¿yli S³owa-
ka Josefa Feliksa i Czecha Michala Stefanu (nr
2.) 6:1, 6:4.

Rywalizacja kobiet zakoñczy³a siê podwójnym
zwyciêstwem najlepszej z polskich tenisistek na wóz-
kach Agnieszki Bartczak, która pokona³a 6:0, 6:2
Agnieszkê Gidziñsk¹-Jakubiak. W rywalizacji wziê³o
udzia³ osiem zawodniczek, w tym siedem Polek.
Oprócz reprezentantek gospodarzy gra³a Szwedka
Anna Alenas, rozstawiona z dwójk¹. Odpad³a jed-
nak w pierwszej rundzie, po pora¿ce 6:7 (5-7), 4:6 z
Lucyn¹ Skorupiñsk¹. W³a�nie Skorupiñska wygra-
³a rywalizacjê deblistek w parze z Bartczak. n

Piotr Jaroszewski (IKT P³ock) zosta³ 28
sierpnia we Wroc³awiu mistrzem Pol-
ski w tenisie na wózkach. W finale
pokona³ w trzech setach Albina Batyc-
kiego (Spartakus Ko�min Wielkopolski).

We wroc³awskiej imprezie zabra-
k³o najlepszego polskiego tenisisty
niepe³nosprawnego Tadeusza Kru-
szelnickiego, narzekaj¹cego na kon-
tuzjê krêgos³upa.W grze pojedynczej
mê¿czyzn wystartowa³o 23 zawodni-
ków, a w grze pojedynczej kobiet 5
tenisistek, graj¹cych �ka¿da z ka¿d¹�.
Mistrzyni¹ zosta³a w sobotê jedena-
sta w rankingu �wiatowym Agniesz-
ka Bartczak (LOB Wroc³aw).

Po raz pierwszy mistrzostwa Polski
w tenisie na wózkach zosta³y rozegrane
w P³ocku jesieni¹ 1994 roku. Od 1995
roku ich gospodarzem jest Wroc³aw.
Wyniki fina³ów
Gra pojedyncza mê¿czyzn
Piotr Jaroszewski (IKT P³ock) - Albin
Batycki (Spartakus Ko�min Wielko-
polski) 5:7, 6:0, 6:3

Medali�ci:
Szpada kobiet A
1. Yo Chui Yee (Hongkong), 2. Zsus
Kranyjak (Wêgry), 3. Fan Pui Shan
(Hongkong), Wen Xin Zhang (Chiny)
Szpada kobiet B
1. Chan Yui Chong (Hongkong), 2.
Ye Hua (Chiny), 3. Dani Gyongyi
(Wêgry), Sylvie Magnat (Francja)
Szpada mê¿czyzn A
1. Dariusz Pender (Polska), 2. Tariq
Al-Qalaf (Kuwejt), 3. Rados³aw
Stañczuk (Polska), Jian Quan Tian
(Chiny)
Szpada mê¿czyzn B
1. Daoliang Hu (Chiny), 2. Robert
Wy�mierski (Polska), 3. Alain
Latreche (Francja), Qi Lu (Chiny)
Szpada mê¿czyzn C
1. Adam Micha³owski (Polska), 2.
Oleksy Sundijew (Ukraina), 3. Leszek
Danisewicz (Polska), Dominik Rymer
(Polska)
Floret kobiet A
1. Pui Shan Fan (Hongkong), 2. Chui
Yee Yu (Hongkong), 3. Patricia Picot
(Francja), Zsuzsa Krajnyak (Wêgry)
Floret kobiet B
1. Yui Chong Chan (Hongkong), 2.
Hua Ye (Chiny), 3. Sylvie Magnat

P� w szermierce
na wózkach
w hotelu Marriott

Tadeuszowi Kruszelnickiemu (SKT Konstan-
cin Jeziorna) nie uda³o siê 1 lipca wygraæ po
raz czwarty w karierze turnieju w tenisie na
wózkach Orlen Polish Open w P³ocku.

W finale Kruszelnicki, najwy¿ej roz-
stawiony zawodnik, przegra³ 6:7 (4-7),
2:6 ze Szwedem Peterem Wikstromem,
13. zawodnikiem na �wiecie. Kruszelnicki
gra³ w fina³ach p³ockiej imprezy nieprze-
rwanie od 2000 roku, a wcze�niej osi¹-
gn¹³ tê fazê w 1998 roku, trzykrotnie
wygrywa³ turniej, w latach 2001-02 oraz
w 2004 roku.

W�ród kobiet triumfowa³a Agnieszka
Bartczak pokonuj¹c Szwedkê Annê Ale-
nas 6:2, 7:6 (7-1).

W finale gry podwójnej Kruszelnicki i
Szwed Josef Felix przegrali z par¹ szwedz-
k¹ Wikstroemo i Nicklas Larsson 1:6, 5:7.
n

Mistrzostwa
Polski
w tenisie
na wózkach

Fina³ gry podwójnej mê¿czyzn
Albin Batycki, Piotr Jaroszewski -
Bogus³aw G³az (ZSPTW Zielona Góra),
Marcin Rogowski (Start Warszawa)
6:0, 7:5
Gra pojedyncza kobiet
Agnieszka Bartczak (LOB Wroc³aw) -
Lucyna Skorupiñska (ZSPTW Zielo-
na Góra) 6:1, 6:0
1. Agnieszka Bartczak (LOB Wroc³aw)
2. Lucyna Skorupiñska (ZSPTW Zie-
lona Góra)
3. Judyta Olszewska (IKT P³ock)
Gra podwójna kobiet
Agnieszka Bartczak, Lucyna Skoru-
piñska  - Judyta Olszewska
(IKT P³ock), Katarzyna Wojcieszak
(Spartakus Ko�min Wielkopolski)
6:3, 6:2.
n

nizacjê Mityngu Paraolimpijskiego, w
programie którego znajdowa³a siê ry-
walizacja w dziewiêciu konkurencjach:
koszykówce i tañcu na wózkach, lek-
koatletyce, pi³ce siatkowej siedz¹c,
podnoszeniu ciê¿arów, ³ucznictwie,
pi³ce no¿nej, szermierce na wózkach i
tenisie sto³owym.

Organizacji mityngu podjêli siê dy-
rekcja STOCER-a, Polski Komitet Pa-
raolimpijski i Pañstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
- Zamys³em organizatorów jest, aby w
przysz³o�ci mityng sta³ siê wielk¹ im-
prez¹ o skali europejskiej - powiedzia³
prezes Oddzia³u Mazowieckiego
PFRON, Kazimierz Libidzki.

- Nie ma lepszego modelu ni¿ inte-
gracyjny sposób walki, nie ma lepszej
lekcji jak pokazaæ, ¿e niepe³nospraw-
ny mo¿e wygraæ ze sprawnym. W ta-
kiej rywalizacji nikt nie oddaje walki.
W Cetniewie niepe³nosprawni szermie-
rze niedawno dwukrotnie wygrali z za-
wodnikami zdrowymi, którzy jak ich
rywale siedzieli na wózkach - uwa¿a
trener niepe³nosprawnych szermierzy,
Tadeusz Nowicki.

W konstanciñskim mityngu wyst¹-
pi³o ponad 200 sprawnych i niepe³no-
sprawnych sportowców. Odby³y siê
tak¿e wystêpy znanych artystów i kier-
masz wyrobów rêkodzielniczych.
n

I Mityng Para   olimpijski w Konstancinie

z ¿ycia federacjisport dla wszystkich¿ycia federacjiz
Wroc³aw Cup

Puchar
POFAMU
w P³ocku

W fina³owym
meczu tenisowego
turnieju integracyj-
nego na wózkach
w P³ocku w cyklu
o Puchar POFAMU
Bogus³aw G³az
(ZSTTW Zielona
Góra) pokona³
klubowego kolegê
Ryszarda Szczyg³a
6:3, 6:4. n

P� w siatkówce
niepe³no-
sprawnych

Orlen Polish
Open w tenisie
na wózkach
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Ruch parafiadowy powsta³ i rozwija siê
na bazie autorskiego programu Zakonu
Pijarów Parafiada. W 1992 r. zakon
powo³a³ Stowarzyszenie Parafiada im.
�w. Józefa Kalasancjusza.

Stowarzyszenie na bazie parafia-
dowej triady, zaczerpniêtej z tradycji
antycznych igrzysk (stadion-teatr-
�wi¹tynia), od pocz¹tku realizuje licz-
ne programy we wspó³pracy ze szko-
³ami, parafiami, seminariami, akcj¹
katolick¹, klubami, domami dziecka,
�wietlicami, a tak¿e z w³adzami o�wia-
towymi, ko�cielnymi i samorz¹dowy-
mi w Polsce i poza granicami.

Stowarzyszenie Parafiada jest
organizacj¹ �po¿ytku publicznego�,
która od pocz¹tku prowadzi dzia³al-
no�æ edukacyjn¹, wychowawcz¹ i
charytatywn¹ na rzecz dzieci i m³o-
dzie¿y, szczególnie ze �rodowisk do-
tkniêtych bied¹ materialn¹ i margi-
nalizacj¹. Czyni to miêdzy innymi
przez pomoc charytatywn¹, organi-
zowanie parafiad i wolontariatu,
obozów parafiadowych i kolonii,
warsztatów, miêdzynarodow¹ wy-
mianê m³odzie¿y, pomoc rodakom
na Wschodzie, szkolenia, seminaria,
wydawnictwa.

Dzia³alno�æ ta zyska³a szerok¹
akceptacjê i uznanie. Stowarzyszenie
jest Laureatem Konkursu na naj-
lepsz¹ inicjatywê obywatelsk¹ Pro
Publico Bono 2003 w kategorii inicja-
tyw edukacyjnych. Parafiada zosta³a
nagrodzona Totus 2004 za osi¹gniê-
cia w dziedzinie promocji cz³owieka,

Zrzeszenie wed³ug danych statystycz-
nych za 2004 rok prowadzi dzia³alno�æ
w 8189 ogniwach podstawowych i 3579
klubach sportowych. Skupia ponad 285
tys. cz³onków w tym ponad 145 tys. w
klubach sportowych. Organizuje ponad
120 tys. imprez sportowych i turystycz-
nych dla ponad 5 milionów uczestni-
ków.

Rada G³ówna Zrzeszenia LZS
wspólnie z Radami Wojewódzkimi i
klubami realizuje program dzia³ania,
celem którego jest udostêpnienie sze-
rokim rzeszom mieszkañców wsi
uczestnictwa w zajêciach sportowo-
rekreacyjnych, a m³odzie¿y umo¿liwia
dostêp do sportu i realizacjê aspiracji
w ró¿nych dyscyplinach sportu.

Do wiod¹cych zadañ realizowanych rok-
rocznie przez Zrzeszenia LZS nale¿¹:

Ogólnopolski Turniej
Ch³opców i Dziewcz¹t
�Pi³karska Kadra
Czeka� im. Stanis³awa
Tymowicza
To najbardziej popularny turniej pi³-
karski w Zrzeszeniu dla m³odzie¿y do
lat 16, organizowany w uk³adzie eli-
minacji gminnych, rejonowych i po-
wiatowych, wojewódzkich, miêdzywo-
jewódzkich i fina³u. Sta³ej popularno-
�ci turnieju sprzyja sprawna organi-

Spor t m³odzie¿owy
Organizowane przez Radê G³ówn¹
Zrzeszenia LZS imprezy mistrzowskie
i zgrupowania centralne stanowi¹
system szkolenia uzupe³niaj¹cy sys-
tem pañstwowy. Podczas obozów
szkoleniowych doskonalone s¹ pod-
stawowe cechy motoryczne oraz tech-
nika i taktyka walki sportowej.. Ter-
miny imprez s¹ tak dobierane, aby

24 � 26.08. Uczestniczy³o w nich ok 2
000 osób. Fina³ ogólnopolski poprze-
dzony jest systemem eliminacji od
szczebla gminnego do wojewódzkiego.

Równocze�nie w cyklu dwuletnim
rozgrywane s¹ Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej LZS. W bie¿¹cym roku wziê-
³a w nich udzia³ m³odzie¿ z ponad 500
szkó³, a fina³y,. w dniach 17 � 19.06,
rozegrano w Pile z udzia³em 1 950
uczestników.

z ¿ycia federacjisport dla wszystkich¿ycia federacjiz
Sport  n  a wsi Krajowe Zrzeszenie LZS

w 123 �Wiod¹cych Klubach Sporto-
wych oraz 615 szkolnych w 78 O�rod-
kach Szkolenia Sportowego.

Inne formy aktywno�ci
Do innych powszechnych dzia³añ pro-
wadzonych w skali ca³ego kraju nale-
¿y turniej szachowy o �Z³ot¹ Wie¿ê�,
ró¿ne formy dzia³alno�ci na rzecz osób
niepe³nosprawnych, �Sportowe waka-
cje�, kolonie i obozy dla dzieci i m³o-
dzie¿y m.in. z terenów popegeerow-
skich, turystyka i krajoznawstwo.

Wiele z naszych jednostek orga-
nizacyjnych prowadzi wspó³pracê
miêdzynarodow¹ m.in. w ramach
ISCA. Na wszystkich szczeblach dzia-
³ania Zrzeszenie prowadzi szerok¹
dzia³alno�æ szkolenia kadr w tym wo-
lontariuszy i organizatorów. W opar-
ciu o te kadry realizowany jest od
trzech lat program �Organizator spor-
tu dzieci i m³odzie¿y oraz sportu osób
niepe³nosprawnych w �rodowisku
wiejskim�. Istotnym elementem dzia-
³alno�ci Zrzeszenia s¹ inicjatywy lo-
kalne charakterystyczne dla danego
�rodowiska nawi¹zuj¹ce do jego tra-
dycji.

Wac³aw Hurko
Z-ca Przewodnicz¹cego Rady
G³ównej Krajowego Zrzeszenia LZS
n

Mistrzostwa 18 9 3895 3031 864

Zgrupowania 23 7 812 723 89

Razem 41 16 4707  3754 953
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Rywalizacja odbywa siê w 7 dys-
cyplinach: lekkiej atletyce, podnosze-
niu ciê¿arów kobiet i mê¿czyzn, za-
pasach kobiet i mê¿czyzn, tenisie sto-
³owym, kolarstwie MTB i szosowym
oraz bloku konkurencji rekreacyj-
nych, turystyce i bloku konkurencji
integracyjnych dla zawodników nie-
pe³nosprawnych.

poprzedza³y ogólnopolskie imprezy
g³ówne w poszczególnych grupach
wiekowych. Lokaty i wyniki uzyski-
wane podczas mistrzostw Zrzeszenia
LZS s¹ jednym z kryteriów powo³ywa-
nia zawodników na zgrupowania
Zrzeszenia LZS.

Stanowi¹ etap szkoleniowy dla
oko³o 10 tys. zawodników szkolnych

Stowarzyszenie Parafiada im. �w. Józefa
Kalasancjusza, prowadz¹c dzia³ania w ra-
mach og³oszonego przez Organizacjê Naro-
dów Zjednoczonych �wiatowego Roku Eduka-
cji poprzez Sport 2005 � aktywnie rozszerza-
j¹c swe kontakty - zaprasza do udzia³u w
realizacji programu Parafiada 2006 organizo-
wanego pod has³em: �Ruch Rze�bi Umys³,
Serce i Cia³o�

G³ówne cele nawi¹zania kontaktów:
n rozszerzenie miêdzynarodowej  wymiany

m³odzie¿y: uczestnictwo w obozach, kolo-
niach i warsztatach; turnusy 10- i 14-

zacja rozgrywek oraz fakt, ¿e pi³ka
no¿na jest najbardziej powszechn¹
dyscyplin¹ w �rodowisku wiejskim. W
ostatnich latach uczestniczy³o w ró¿-
nych rozgrywkach coraz wiêcej dru¿yn
dziewczêcych.

W 2005 roku w turnieju ch³opców
udzia³ wziê³o prawie 3000 dru¿yn a
w�ród dziewcz¹t 400.

Ogólnopolskie
Igrzyska LZS
Igrzyska LZS s¹ najwa¿niejsz¹ im-
prez¹ realizowan¹ w ramach rz¹do-
wego �Programu na rzecz rozwoju
kultury fizycznej w �rodowisku wiej-
skim�. Po raz pierwszy odby³y siê w
1997 roku i od tego czasu na sta³e
wesz³y do kalendarza imprez Zrze-
szenia LZS.

Igrzyska, w swoich za³o¿eniach s¹
podsumowaniem dzia³alno�ci Zrze-
szenia maj¹cego na celu upowszech-
nianie aktywno�ci fizycznej miesz-
kañców wsi. Oprócz rywalizacji spor-
towej liczy siê w nich przede wszyst-
kim uczestnictwo.

W 2004 roku Igrzyska zosta³y ro-
zegrane na obiektach sportowych
O�rodka Przygotowañ Olimpijskich w
Spale, w dniach 26 � 27 sierpnia.
Uczestniczy³o w nich 2 166 osób z 16
województw. W 2005 roku Igrzyska
rozegrane zosta³y w Kielcach, w dniach

pomocy charytatywnej i pracy eduka-
cyjno-wychowawczej.

Uniwersalna formu³a Parafiady w
roku 2005, zawarta w projekcie �Ruch
Rze�bi Umys³, Serce i Cia³o� zyska³a
kolejny raz miêdzynarodowe uznanie i
w³¹czona zosta³a jako polska inicjatywa
w Kalendarz Miêdzynarodowego Roku
Sportu i Wychowania oraz Europejskie-
go Roku Edukacji Obywatelskiej.

Micha³ Araszkiewicz
rzecznik prasowy
Stowarzyszenia Parafiada
n

fiada?

Czym
jest

Para-

S T O WA R Z Y  S Z E N I E  P A R A F I A D A
dniowe organizowane w kilkunastu o�rod-
kach wypoczynkowych w Polsce, nad
morzem, w górach i nad jeziorami;

n realizacja dzia³añ edukacyjnych, profilak-
tycznych i wychowawczych poprzez
wspó³zawodnictwo sportowe dzieci i
m³odzie¿y;

n nieformalna edukacja poprzez sport
coraz szerszych grup m³odzie¿y;

n popularyzacja idei programu Parafiady.

Proponowane formy aktywno�ci:
n wprowadzenie programu Parafiadowego w

�rodowiskach lokalnych;

n aktywny udzia³ w programie fina³ów Para-
fiady;

n uczestnictwo w programie miêdzynarodo-
wej wymiany m³odzie¿y;

n udzia³ w sympozjum �Ruch Rze�bi Serce,
Umys³ I Cia³o� 27 listopada 2005 r. w
Warszawie;

n wolontariat miêdzynarodowy;
n pozaszkolne zajêcia sportowe;
n szkolenia i warsztaty.

Program skierowany jest do liderów, anima-
torów lokalnych �rodowisk skupiaj¹cych
m³odzie¿ (tak¿e grup nieformalnych), szkó³,

m³odzie¿owych klubów sportowych, parafii,
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
rzecz dzieci i m³odzie¿y, innych �rodowisk i
instytucji pracuj¹cych z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
przyst¹pienia do projektu:
Stowarzyszenie Parafiada im. �w. Józefa
Kalasancjusza; 00-704 Warszawa, ul.
Gwintowa 3, (22) 651 07 01, Micha³ Arasz-
kiewicz, parafiada@pijarzy.pl, michal.arasz-
kiewicz@parafiada.pl, www.parafiada.pl,
www.unic.un.org.pl
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Klub UKS �OLIMP� Grodków zosta³ reko-
mendowany przez Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej w
Polsce w zwi¹zku z sukcesami sportowy-
mi w grupach m³odzie¿owych i du¿¹ ak-
tywno�ci¹ organizacyjn¹. W punktacji Sys-
temu Sportu M³odzie¿owego w 2003 r. klub
uplasowa³ siê na wysokim 15 miejscu
w�ród klubów rywalizuj¹cych w pi³ce rêcz-
nej mê¿czyzn.
Od 1980 r. przy klubie bardzo prê¿nie
dzia³a Klub Olimpijczyka, zarejestrowa-
ny w Polskim Komitecie Olimpijskim z nr
7 (na 162 kluby). To jeden z pierwszych
tego typu klubów w Polsce. W 2005 r.
Klub Olimpijczyka bêdzie obchodzi³ Ju-
bileusz 25�lecia, a kulminacj¹ rocznico-
wych obchodów bêdzie Ogólnopolski Sej-
mik Klubów Olimpijczyka organizowany
w³a�nie w Grodkowie.
Geneza klubu
Od 1972 r. klub funkcjonowa³ jako Szkol-
ny Klub Sportowy, od 1995 r. zmieni³ na-
zwê na Uczniowski Klub Sportowy. Per-
spektywa klubu to walka o awans do II ligi
seniorów w pi³ce rêcznej mê¿czyzn w sezo-
nie 2005/06.
Sekcje, cz³onkowie
Pi³ka rêczna - 60 ch³opców (ró¿ne katego-
rie wiekowe), koszykówka � 50 osób (ch³op-
cy i dziewczêta), pi³ka no¿na - jako gra uzu-
pe³niaj¹ca do pi³ki rêcznej.
Zarz¹d
n prezes: Andrzej Bujak - menad¿er spor-
tu, rodzic,
n sekretarz: Marek B³och - nauczyciel wy-
chowania fizycznego, trener pi³ki rêcznej,
menad¿er sportu, rodzic,
n cz³onkowie zarz¹du: Jan Porêbski - ro-
dzic, Marek Antoniewicz - burmistrz
Grodkowa, by³y nauczyciel wychowania fi-

zycznego, Zdzis³aw Zielonka - trener I kla-
sy w pi³ce rêcznej, radny Grodkowa, me-
nad¿er sportu
Profil dzia³alno�ci
Od pocz¹tku rekreacja, zabawa w pi³kê
rêczn¹, pó�niej sportowa rywalizacja, dziê-
ki której w klubie wychowa³o siê kilku re-
prezentantów kraju.
Miejsce prowadzenia dzia³alno�ci
Szko³a Podstawowa nr 3 w Grodkowie - sala
gimnastyczna, kompleks boisk przy szkole, sala
O�rodka Sportu i Rekreacji w Grodkowie.
Koszty wynajmu obiektów
W ramach wspó³pracy ze szko³¹ klub nie po-
nosi kosztów wynajmowania sali gimna-
stycznej. Hala OSiR równie¿ udostêpniana
jest bezp³atnie w ramach godzin, które przy-
s³uguj¹ liceum.
Posiadane �rodki trwa³e i sposób
ich pozyskania
Klub posiada 30 pi³ek i 2 komplety bra-
mek do pi³ki rêcznej otrzymane z MENiS.
Ze sprzêtu korzystaj¹ cz³onkowie UKS i
uczniowie szko³y. Dziêki sponsorom zaku-
piono pi³ki, obuwie, stroje sportowe. Za-
kupy sprzêtu s¹ te¿ mo¿liwe dziêki du¿e-
mu zaanga¿owaniu rodziców.
Wspó³praca ze szko³¹
Wspó³praca uk³ada siê dobrze, klub korzy-
sta z obiektów szko³y - boisk i sali gimna-
stycznej. Zawodnikami s¹ g³ównie ucznio-
wie szko³y. Dla szko³y podstawowej i �red-
niej klub zdoby³ 31 razy mistrzostwo woje-
wództwa, 21 razy 2 miejsce, 18 razy 3 miej-
sce. Sprzêt UKS znajduje siê w szkole. Od
roku 2000 przy liceum powsta³a klasa
sportowa o profilu pi³ki rêcznej ch³opców,
której wychowawc¹ jest Ryszard Krok, a
zajêcia sportowe w tej klasie prowadzi na-
uczyciel wychowania fizycznego Zdzis³aw

Dane adresowe
UKS �Olimp� Grodków,
49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 29,
woj. opolskie, powiat brzeski;
tel./fax (0-77) 415-54-61,
e-mail: olimpgrodkow@interia.pl

10 lat Uczniow   skich     Klubów Sportowych
W ubieg³ym roku obchodzili�my Jubileusz
10�lecia funkcjonowania w Polsce syste-
mu 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 dnia 29 lipca
1992 roku o grach losowych i zak³adach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz.27
i Nr 273, poz. 2703). By³a wiêc doskona³a
okazja aby podj¹æ ró¿norodne dzia³ania
zmierzaj¹ce do dokonania oceny dzia³alno-
�ci tych klubów.
Jeden z takich programów badawczych
realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu przez zespó³
Katedry Teorii i Metodyki Wychowania
Fizycznego Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach pod kierunkiem dr

Uczniowski Klub Spor towy �Olimp� Grodków
(woj. opolskie; pow. brzeski)

Wspó³praca z organizacjami kultury fizycznej
Klub utrzymuje systematyczne kontakty
z klubami pi³ki rêcznej z Holandii, Nie-
miec i S³owacji.
Finanse klubu
n Przychody: w 2003 r. - bud¿et klubu wy-
niós³ 17 000 z³otych;
n �ród³a przychodów: 10 000 - samorz¹d,
2 500 - MENiS, 4 000 - sponsorzy i rodzice.
n Wydatki: realizacja kalendarza imprez.
Ksiêgowo�æ: ksiêgowa liceum prowadzi

ksiêgowo�æ klubu spo³ecznie.
Sukcesy sportowe
n 2002 r.: zespó³ pi³ki rêcznej zaj¹³ 5 miej-
sce w �wiatowych Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej (Saloniki-Grecja);
n sezon 2002/2003: 1 miejsce w Lidze Wo-
jewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowe-
go (licealiada), 1 miejsce w lidze wojewódz-
kiej Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej (ju-
niorzy), 1 miejsce w lidze wojewódzkiej
OZPR (juniorzy m³odsi), 5 miejsce w Mi-

Rajmunda Tomika. Na ³amach biuletynu
�Sport dla Wszystkich� (nr 2/2004)
przedstawiono fragment wyników sonda-
¿u diagnostycznego UKS przeprowadzo-
nego w�ród wszystkich klubów zareje-
strowanych w Departamencie Sportu
Powszechnego MENiS. Obecnie pragnie-
my przedstawiæ Pañstwu dzia³alno�æ
wybranych klubów uczniowskich, które z
ró¿nych przyczyn wyró¿niaj¹ siê w swoim
�rodowisku. S¹ to fragmenty przygotowa-
nej do wydania obszernej publikacji
dotycz¹cej dzia³alno�ci UKS. W poprzed-
nim numerze Biuletynu (2/2005) prezen-
towa³ siê UKS �Sp³yw� Sromowce Wy¿ne.
W bie¿¹cym przedstawiamy kolejny klub:
UKS �Olimp� Grodków.
W celu zaprezentowania �dobrych prak-
tyk� w UKS opracowany zosta³ arkusz
hospitacji klubu zwieraj¹cy zagadnienia i

Zielonka. Klasa ma tygodniowo 8 godzin
zajêæ sportowych: 4 godziny w ramach lek-
cji wychowania fizycznego oraz treningi
sportowe dwa razy po 2 godziny w ramach
zajêæ pozalekcyjnych.
Wspó³praca z samorz¹dem
Burmistrz Grodkowa jest cz³onkiem Zarz¹-
du klubu. W 2003 r. gmina dofinansowa³a
klub kwot¹ 10 000 z³otych, w 2004 r. prze-
kaza³a 8 000 z³otych. Sukcesy UKS pro-
muj¹ miasto.

strzostwach Polski Juniorów w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y;
n sezon 2003/2004: 1 miejsce w Lidze Woje-
wódzkiego SZS (licealiada), 2 miejsce w lidze
wojewódzkiej OZPR (juniorzy), 3 miejsce w
æwieræfinale Mistrzostw Polski Juniorów.
Sukcesy organizacyjne
Organizacja �Pikników Olimpijskich�, ze-
spó³ UKS rozgrywa mecze pokazowe z za-
proszon¹ dru¿yn¹ I ligow¹ lub z by³ymi
olimpijczykami, a po meczach odbywaj¹ siê
festyny sportowo-rekreacyjne, organizacja
memoria³u im. Tadeusza Ha³adyna.
Sukcesy wychowawcze
UKS pozwala siê wybiæ ambitnym zawodni-
kom, jest szans¹ wyjazdu poza Grodków (np.
na studia), dziêki UKS skutecznie realizowa-
ny jest proces �wychowania poprzez sport�.
Informacje o dzia³alno�ci klubu uzyskano od prezesa
klubu Andrzeja Bujaka -menad¿era sportu oraz rodzica
zawodnika UKS.

Rajmund Tomik (AWF w Katowicach)

Wojciech Kudlik
(Departament Sportu Powszechnego, Ministerstwo Sportu)

n

pytania, dziêki którym mo¿liwe by³o
zwiêz³e i porównywalne ukazanie istot-
nych elementów charakterystycznych dla
dzia³alno�ci ka¿dego z nich. Hospitacje
odby³y siê w listopadzie i grudniu 2004 r.
Ankieterami byli studenci i pracownicy
AWF w Katowicach, gdzie w Katedrze
Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
prowadzone s¹ od kilku lat szeroko
zakrojone badania uczniowskich klubów
sportowych.
Przedstawienie ró¿norodnych inicjatyw byæ
mo¿e zainspiruje cz³onków i dzia³aczy UKS
do wprowadzenia w swoich klubach podob-
nych, sprawdzonych i skutecznych rozwi¹-
zañ, co mo¿e przyczyniæ siê do lepszego i
bardziej efektywnego ich funkcjonowania.
W nastêpnych numerach Biuletynu
przedstawimy kolejne kluby: SKS �Jan-
tar� Racot oraz UKS ��wierklaniec�.

UKS Olimp � VIII miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów
w pi³ce rêcznej (Kielce 2005)

Prawoskrzyd³owy UKS OLIMP -
Micha³ Bia³ozyt (¿ó³to-czerwona
koszulka)

Od lewej: prezes
UKS OLIMP -

Andrzej Bujak
i trener pi³ki

rêcznej - Zdzi-
s³aw Zielonka
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W stolicy Hiszpanii, Madrycie, odby³y siê VI Mistrzostwa
Europy Seniorów i III M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy do lat
21 (U-21) w Kajak-Polo. Uczestniczyli w nich przedstawicie-
le 15 pañstw. Reprezentacja Polski � sk³adaj¹ca siê tylko z
zespo³ów m³odzie¿owych U-21 kobiet i mê¿czyzn - wykaza³a
siê niezwyk³¹ skuteczno�ci¹, zdobywaj¹c po raz pierwszy w
historii medale Mistrzostw Europy.

Przed wyjazdem po cichu liczyli�my na sukces prowa-
dzonego przez trenera Marka G³omskiego zespo³u kobiet,
w którym znalaz³y siê trzy do�wiadczone zawodniczki klu-
bu UKS �Kormoran� Bydgoszcz, wicemistrzynie �wiata U-
21 z roku 2002 (Essen). Bardzo optymistyczne i, jak siê
nam wydawa³o, nie do koñca uzasadnione za³o¿enie wyni-
kowe dla zespo³u mêskiego to zajêcie VI miejsca i uzyska-
nie awansu do przysz³orocznych mistrzostw �wiata. Budo-
wanie tego zespo³u trener Dariusz Pilarz (na co dzieñ pra-
cuj¹cy w klubie UKS �SET� Kaniów) rozpocz¹³ ju¿ w 2001
roku, przygotowuj¹c mêsk¹ reprezentacjê U-21 do Mi-
strzostw Europy, których gospodarzem by³o miasto Byd-
goszcz. Wtedy, pomimo ambitnej postawy i momentami nie-
z³ej gry, Polacy zajêli ostatnie, 9. miejsce. Trochê lepiej by³o
dwa lata pó�niej (ME w Kilkock � Irlandia), gdzie na 11 ze-
spo³ów Polacy zdo³ali wywalczyæ 8. miejsce. Przez tych kil-
ka lat zespó³ nabra³ do�wiadczenia, zmê¿nia³, systematycz-
nie podnosi³ umiejêtno�ci i by³ uzupe³niany nowymi zawod-
nikami.

¯e by³ to w³a�ciwy kierunek, przekonali�my siê ju¿ pod-
czas pierwszego meczu tegorocznego turnieju ME. Polacy
wprawdzie przegrali z Niemcami (Mistrz �wiata 2002, Mistrz
Europy 2003) 5:8, ale zmusili przeciwników do sporego
wysi³ku. Podobnie by³o w meczu z Wielka Brytani¹ (3. m.
ME 2003), te¿ przegranym 1:4. Nasi zawodnicy wznie�li siê
na wy¿yny swoich mo¿liwo�ci w meczu z W³ochami (Wice-
mistrz �wiata 2004). Mieli wyra�n¹ przewagê i prowadzili
do ostatniej minuty. W³osi z trudem uratowali remis, ale z
grupy wraz z W. Brytani¹ i Niemcami wyszli Polacy, m.in.
dziêki wysokiemu zwyciêstwu nad Portugali¹ 10:4.

W drugiej rundzie znów trafili�my na W. Brytaniê i moc-
n¹ Holandiê (Wicemistrz �wiata 2002). Polska nieznacznie

przegra³a z zespo³em brytyjskim 5:6, i� znów niespodzianka -
zremisowa³a 4:4 z Holandi¹. Dziêki zwyciêstwu W. Brytanii nad
Holandi¹ 7:1 weszli�my do strefy medalowej (4 zespo³y). Tutaj
trafili�my na Francjê (Mistrz Europy 2001, Wicemistrz Europy
2003), kolejny doskona³y zespól europejskiej czo³ówki. Polacy
rozpoczêli z animuszem i po piêknych dynamicznych akcjach
strzelili 2 bramki. Zdeterminowani Francuzi w koñcowych

sekundach meczu doprowadzili do remisu 2:2, by ostatecz-
nie zwyciê¿yæ w dogrywce (do tzw. z³otej bramki) 3:2. Nie
uda³o siê awansowaæ do fina³u, ale pozosta³a szansa zdo-
bycia br¹zowego medalu.

Po raz kolejny trafili�my na W. Brytaniê, która przegra-
³a drugi pó³fina³ z Hiszpani¹. Ju¿ na pocz¹tku spotkania
opracowana przez trenera Dariusza Pilarza taktyka zaczê³a

przynosiæ efekty. Polacy skutecznie siê bronili i gro�nie
kontratakowali. W pewnym momencie prowadzili 4:1. Bry-
tyjczycy poczuli, ¿e mog¹ ten mecz przegraæ i przyspieszyli
grê. Uda³o im siê wywalczyæ rzut karny, ale ich najlepszy
zawodnik... nie trafi³ do pustej bramki. Atakowali dalej,
zdobyli jeszcze dwie bramki, ale mecz zakoñczy³ siê zas³u-
¿onym zwyciêstwem zespo³u polskiego 4:3; Polska zdo-
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U-21 Mê¿czyzn
Eliminacje:
Polska � Niemcy 5:8; bramki
dla Polski: Jakub Ma�lak � 4,
£ukasz Dudziñski
Polska � W³ochy 3:3
bramki dla Polski: Bartek
Okrasiñski � 2, Tomasz
Molenda
Polska � W. Brytania 1:4
bramka dla Polski: Tomasz
Molenda
Polska � Portugalia 10:4
bramki dla Polski: Jakub
Cymerman � 3, Tomasz
Molenda � 2, Bartek Okra-
siñski, Borys Zubczewski,

£ukasz Dudziñski, Pawe³
Michalec, Jakub Ma�lak
II runda:
Polska � W. Brytania 5:6
bramki dla Polski: Jakub
Ma�lak � 3, Jakub Cymer-
man, Bartek Okrasiñski
Polska � Holandia 4:4
bramki dla Polski: Pawe³
Michalec � 2, Jakub Ma-
�lak, £ukasz Dudziñski
Pó³fina³:
Polska � Francja 2:3  bram-
ki dla Polski: Jakub Ma�lak,
Borys Zubczewski (Francja
zwyciê¿y³a w dogrywce �do
z³otej bramki�)

Mecz o III miejsce:
Polska � Wielka Brytania
4:3 bramki dla Polski:
Borys Zubczewski � 2,
Pawe³ Michalec, £ukasz
Dudziñski

Polacy strzelili w ca³ym
turnieju (w 8 meczach) 34
bramki; najwiêcej zdoby³
Jakub Ma�lak � 10 bra-
mek, a po 4 bramki maj¹
na koncie: Bartek Okrasiñ-
ski, £ukasz Dudziñski,
Tomasz Molenda, Jakub
Cymerman, Borys Zub-
czewski i Pawe³ Michalec.

U-21 Kobiet
Eliminacje:
Polska � Hiszpania 9:0
bramki dla Polski: Kata-
rzyna Furczyk � 3, Anna
Górzyñska i Justyna
Tyrowicz � po 2, Marlena
Sm arul, Krystyna Nowac-
ka
Polska � W. Brytania 3:4
bramki dla Polski: Anna
Górzyñska, Katarzyna
Furczyk, Krystyna Nowacka
Polska � Niemcy 3:6
bramki dla Polski: Justyna
Tyrowicz, Karolina Smarul,
Krystyna Nowacka

Polska � Hiszpania 9:2
bramki dla Polski: Anna
Górzyñska � 4, Justyna
Tyrowicz � 2, Krystyna Nowac-
ka � 2, Karolina Smarul � 1
Polska � Niemcy 1:3
bramka dla Polski: Krysty-
na Nowacka
Polska � W. Brytania 2:4
bramki dla Polski: Agata
Tyrowicz i Justyna Tyrowicz
Pó³fina³:
Polska � Wielka Brytania
4:3 bramki dla Polski:
Anna Górzyñska � 2,
Marlena Smarul, Karolina
Smarul

Fina³:
Polska � Niemcy 2:4
bramki dla Polski: Justyna
Tyrowicz i Krystyna Nowac-
ka

W ca³ym turnieju (w 8
meczach) Polski zespó³
zdoby³ 33 bramki; najwiê-
cej Anna Górzyñska � 9
bramek, po 7 � Justyna
Tyrowicz i Krystyna Nowac-
ka, 4 bramki strzeli³a
Katarzyna Furczyk, 3 -
Karolina Smarul, 2 -
Marlena Smarul, 1 bramkê
zdoby³a Agata Tyrowicz.

VI Mistrzostwa Europy w Kajak-Polo
Madr yt, Hiszpania, 7-11 wrze�nia 2005 r.

rewelacj¹
Polacy

mistrzostw
Niespodzianka

w meczu
z Holandi¹.

Po doskonalej
grze Polacy

(�bia³o-czerwo-
ni�) remisuj¹

4:4; o pi³kê
walczy Borys
Zubczewski

nr 1

sport dzieci i m³odzie¿ysport dla wszystkichsport dzieci i m³odzie¿y
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Seniorki Seniorzy U-21 kobiet U-21 mê¿czyzn

1. Wlk. Brytania 1. Niemcy 1. Niemcy 1. Hiszpania

2. Niemcy 2. Wlk.Brytania 2. Polska 2. Francja

3. Francja 3. Holandia 3. Wlk.Brytania 3. Polska

4. Holandia 4. Hiszpania 4. Hiszpania 4. Wielka Brytania

5. W³ochy 5. Francja 5. Holandia

6. Dania 6. W³ochy 6. Niemcy

7. Belgia 7. Portugalia 7. W³ochy

8. Hiszpania 8. Szwajcaria 8. Irlandia

9. Irlandia 9. Belgia 9. Belgia

10. Wêgry 10. Irlandia 10. Portugalia

11. Szwecja 11. Wêgry

12. Portugalia 12. Dania

13. Czechy 13. Szwecja

14. Czechy

by³a br¹zowy medal ME! Sza³ rado�ci w polskim obo-
zie, z³o�æ Brytyjczyków, wiwatuj¹ce na cze�æ Polaków try-
buny, zewsz¹d serdeczne gratulacje. Rozgrywki zakoñ-
czy³ nieciekawy fina³, w którym - po s³abej i kunktator-
skiej grze � Hiszpania (Mistrz �wiata 2004) wygra³a z
Francj¹ 2:1 i zdoby³a tytu³ Mistrza Europy U-21 Mê¿-
czyzn na rok 2005.

Nasze panie mia³y teoretycznie ³atwiejsze zadanie,
bowiem w tej kategorii zg³osi³y siê tylko cztery ze-
spo³y. Po rozegraniu meczów grupowych (ka¿dy z ka¿dym,
mecz i rewan¿), nasz zespó³ po dwóch zwyciêstwach nad
Hiszpani¹ i nieznacznych pora¿kach z Niemcami i Wielk¹
Brytani¹, znalaz³ siê na trzecim miejscu. W decyduj¹cym
o wej�ciu do fina³u meczu Polki wspiêty siê na wy¿yny
swoich mo¿liwo�ci i po emocjonuj¹cej walce pokona³y zbyt
pewn¹ kolejnego zwyciêstwa Wielk¹ Brytaniê 4:3. Ogrom-
na rado�æ naszych zawodniczek, ³zy i bezsilna z³o�æ am-
bitnych Brytyjek. Potem wielki fina³, w którym - podobnie

Reprezentacja Polski U-21 kobiet

Trener: Marek G³omski

Anna Górzyñska � UKS �Kormoran� Bydgoszcz

Karolina Smarul � UKS �Kormoran� Bydgoszcz

Marlena Smarul � UKS �Kormoran� Bydgoszcz

Katarzyna Furczyk � UKS �SET� Kaniów

Karina Malczyñska � UKS �SET� Kaniów

Krystyna Nowacka � WTW Warszawa

Justyna Tyrowicz � WTW Warszawa

Agata Tyrowicz � WTW Warszawa

Reprezentacja Polski U-21 mê¿czyzn

Trener: Dariusz Pilarz

Tomasz Molenda � �Astoria� Bydgoszcz

Bart³omiej Okrasiñski � UKS MOSW Choszczno

Jakub Ma�lak � UKS MOSW Choszczno

Bart³omiej Dawidek � UKS �SET� Kaniów

Jakub Cymerman - UKS �SET� Kaniów

Pawe³ Michalec � UKS �SET� Kaniów

Borys Zubczewski � UKS �SET� Kaniów

£ukasz Dudziñski � UKS �Kwisa� Le�na

Mistrzostwa
Europy w Kajak-
Polo 2005 �
Madryt, Hiszpa-
nia. Klasyfikacja
koñcowa

jak w finale Mistrzostw �wiata w 2002 roku w Essen -
Polska zmierzy³a siê z reprezentacj¹ Niemiec.

Taktyka trenera Marka G³omskiego zak³ada³a walkê o
zwyciêstwo. Wszystko �sz³o� w dobrym kierunku. Najpierw
dwie bramki zdoby³ zespó³ niemiecki, potem Polska wyrów-
na³a na 2:2 i umiejêtnie siê broni¹c, czeka³a na okazjê do
szybkiego ataku. Wtedy w naszym zespole nast¹pi³a niew³a-
�ciwa zmiana, co skutkowa³o otrzymaniem ¿ó³tej kartki (wy-
kluczenie na dwie minuty jednej zawodniczki). Do�wiadczo-
ne Niemki szybko wykorzysta³y przewagê, strzelaj¹c kolejne
bramki. Polska graj¹c do koñca meczu w os³abieniu, nie zdo-
³a³a ju¿ zmieniæ tej sytuacji. Reprezentacja Niemiec wygra-
³a 4:2, zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Europy U-21 Kobiet na rok
2005. Srebrny medal dla Polski, br¹zowy dla W. Brytanii
po efektownym zwyciêstwie nad Hiszpani¹ 20:2.

Mistrzostwo Europy w grupie Kobiet (Seniorki) zdo-
by³a Wielka Brytania po zwyciêstwie w finale nad zespo-
³em Niemiec 3:2. Br¹zowy medal przypad³ Francji, po wy-
granym 4:3 meczu z Holandi¹.

W finale ME Mê¿czyzn (Seniorzy) reprezentacja Nie-
miec zwyciê¿y³a Wielk¹ Brytaniê 2:0. �Br¹z� przypad³ w
udziale Holandii po zwyciêstwie nad Hiszpani¹ 10:4.

Mistrzostwa Europy w Madrycie potwierdzi³y, ¿e wiele
pañstw zaliczanych do tzw. �potêg kajakowych� traktuje
Kajak-Polo bardzo powa¿nie i systematycznie uczestniczy
w imprezach najwy¿szej rangi, wystawiaj¹c dru¿yny we

wszystkich kategoriach wiekowych (Niemcy, Wielka Brytania,
Hiszpania, Francja, Holandia, W³ochy, Belgia), maj¹c �wia-
domo�æ, ¿e to bardzo atrakcyjna i widowiskowa forma upra-
wiania i promowania kajakarstwa.

Wyniki w konkurencji U-21 kobiet potwierdzi³y przyna-
le¿no�æ Polski do grona najlepszych w tej kategorii wiekowej
w Europie. Niestety, daje siê zauwa¿yæ symptomy kryzysu tej
grupy rozgrywek, czego efektem bêdzie brak konkurencji U-
21 kobiet w przysz³orocznych mistrzostwach �wiata.

W konkurencji U-21 mê¿czyzn Polacy osi¹gnêli histo-
ryczny sukces, przebojem i w wielkim stylu wdzieraj¹c siê
do �ci�lej europejskiej czo³ówki. Za nami znalaz³y siê do-
skona³e zespo³y Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i
W³och. Nasi przeciwnicy ze zdumienia przecierali oczy, py-
taj¹c z szacunkiem: �sk¹d wziê³a siê ta �wietna dru¿yna?�.
Polski zespó³ zaskoczy³ przeciwników doskona³ym przygo-
towaniem wytrzyma³o�ciowym i szybko�ciowym oraz umie-
jêtno�ciami technicznymi i taktycznymi. Charakterystycz-
ne by³o, ¿e Polacy wygrywali wiêkszo�æ wznowieñ (£ukasz
Dudziñski � zawodnik uprawiaj¹cy równie¿ z dobrymi efek-
tami slalom kajakowy) i potrafili zdobywaæ bramki z naj-

Szczegó³owe
wyniki
wszystkich rozegranych
podczas Mistrzostw
Europy w Madrycie
spotkañ mo¿na znale�æ
na stronach interneto-
wych: www.eurocano-
epolo2005.com lub na
stronie klubu UKS �SET�
Kaniów www.canoe-
polo.info

trudniejszych pozycji. D³uga jest te¿ lista
strzelców (Jakub Ma�lak � 10 bramek, 6
kolejnych zawodników � po 4).

Mecz o br¹zowy medal Polska � W. Bryta-
nia zosta³ zgodnie uznany najlepszym i naj-
bardziej emocjonuj¹cym widowiskiem ca³ego
turnieju ME w Madrycie.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e medale tegorocznych
ME zdoby³o tylko 6 pañstw (na 12 pozycji me-
dalowych). W tym elitarnym gronie po 3 me-
dale zdobyli Niemcy (2 z³ote, srebrny) i Wiel-
ka Brytania (z³oty, srebrny i br¹zowy), a po 2
Francja (srebrny i br¹zowy) i Polska (srebrny
i br¹zowy). Jeden medal zdoby³a Hiszpania
(z³oty U-21 mê¿czyzn) oraz Holandia (br¹zo-
wy - seniorzy).

Za rok kolejna wielka impreza - VII Mi-
strzostwa �wiata w Kajak-Polo (Amsterdam,
9-13 sierpnia 2006 r.). Dziêki doskonalej po-
stawie mêskiego zespo³u U-21 podczas tur-
nieju ME w Madrycie Polacy zagraj¹ na Mi-
strzostwach w Holandii. Liczymy na równie
ambitn¹ grê naszej reprezentacji i� byæ mo¿e
kolejny historyczny sukces. Pocz¹tek zosta³
ju¿ zrobiony.

Tekst i zdjêcia

Wojciech Kudlik
n

Fragment meczu
Polska � W. Brytania.
Zespo³y te trzykrotnie
spotka³y siê; w naj-
wa¿niejszym meczu
gór¹ byli Polacy

Polski zespól U-21 kobiet w finale ME. Od
lewej: Justyna Tyrowicz, Krystyna Nowacka,
Karolina Smarul, Katarzyna Furczyk, Anna
Górzyñska, Marlena Smarul, Agata Tyrowicz
i Karina Malczyñska

Mecz Polska �
W. Brytania.
£ukasz Dudziñski
(nr 6 na kasku)
wspaniale walczy³
w ca³ym turnieju
ME

Rado�æ po
zwyciêstwie 4:3
nad Wielk¹
Brytani¹ w
pó³finale ME.
Z nr 1 Karolina
Smarul � w tym
meczu zdoby³a
zwyciêsk¹
bramkê

Trybuny wiwatuj¹
na cze�æ zwyciêz-

ców meczu
Polska � Anglia
(4:3); br¹zowy
medal ME dla

Polski

Na podium ME
polski zespól U-

21. Od lewej:
Bart³omiej Dawi-

dek, Tomasz
Molenda, Bartek

Okrasiñski, Borys
Zubczewski,

£ukasz Dudziñski,
Pawe³ Michalec,

Jakub Ma�lak,
Jakub Cymerman

sport dzieci i m³odzie¿ysport dla wszystkichsport dzieci i m³odzie¿y

Ostra walka
w meczu fina³o-
wym Niemcy �
Polska. Z nr
4 Marlena
Smarul
�ród³o:
eurocanoepolo2005.com
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Na doskonale przygotowanej murawie stadionu Miej-
skiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie odby³ siê
Fina³ X edycji Turnieju w Pi³ce No¿nej dla Dzieci im.
Marka Wielgusa.

Tegoroczny, jubileuszowy turniej przejdzie do historii
m.in. przez rekordow¹ liczbê uczestników. Po 5 miesi¹-
cach zmagañ w regionalnych kwalifikacjach z udzia³em 1
750 dziesiêcioosobowych zespo³ów 11-latków (w tym a¿
350 dru¿yn dziewczêcych), reprezentuj¹cych Uczniowskie
Kluby Sportowe i szko³y podstawowe z ca³ego kraju, wy³o-
niono 16 najlepszych dru¿yn dziewcz¹t i ch³opców, które
w Kutnie wa³czy³y o koñcowe zwyciêstwa. Dodatkowym
bod�cem dla uczestników by³a atrakcyjna nagroda: wy-
jazd najlepszych do Manchesteru na mecz eliminacyjny
Mistrzostw �wiata 2006 Anglia-Polska.

Organizator turnieju, Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej oraz
Telekomunikacja Polska � od 3 lat g³ówny partner turnie-
ju - zadbali, aby jubileuszowa edycja mia³a wyj¹tkow¹
oprawê. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ prezydent
Europejskiej Federacji Pi³karskiej (UEFA), Szwed Lennart
Johansson. Wspólnie z prezesem PZPN Micha³em List-
kiewiczem uroczy�cie otwierali tegoroczne fina³y, a na-
stêpnego dnia z du¿ym zainteresowaniem kibicowali dzie-
ciêcym dru¿ynom. Obaj panowie rozdawali autografy i po-
zowali do zdjêæ. Pobyt prezydenta Johanssona w Kutnie
by³ okazj¹ do zorganizowania konferencji prasowej, której
g³ównym tematem by³a dzieciêca i m³odzie¿owa pi³ka no¿na
w Europie. W swoich wypowiedziach prezydent UEFA wie-
lokrotnie podkre�la³, ¿e promowanie pi³ki no¿nej poprzez
turnieje dla dzieci jest wa¿nym elementem w rozwoju tej
dyscypliny sportu. - Dzisiejsza m³odzie¿ to przysz³o�æ fut-
bolu; trzeba o ni¹ niezwykle dbaæ, pomagaæ jej i wskazy-
waæ kierunek rozwoju - mówi³ Lenart Johansson, chwa-
l¹c organizatorów za niezwykle sprawn¹ organizacjê i wy-
soki poziom sportowy imprezy.

X Turniej im. Marka Wielgusa zosta³ wpisany do
polskiego kalendarza obchodów og³oszonego przez
ONZ Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania
Fizycznego. Patronat sprawowa³o te¿ Ministerstwo

Sportu, a impreza by³a dofinansowana ze �rodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczo-
nych na realizacjê programu �Sport Wszystkich Dzie-
ci�. Wrze�niowy fina³ odbywa³ siê w tydzieñ po naj-
wa¿niejszych meczach pi³karskiego sezonu, w któ-
rych doskonale prezentowa³a siê reprezentacja Pol-
ski walcz¹ca o awans do niemieckiego mundialu.
Turniej by³ wspania³¹ promocj¹ pi³ki no¿nej i konty-
nuacj¹ radosnej pi³karskiej jesieni w naszym kraju.
By³ te¿ podsumowaniem 10 lat wspólnej pracy szko-
leniowej Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i UKS. War-
to przypomnieæ, ¿e wielu m³odych pi³karzy, którzy
pierwsze kroki stawiali w turnieju im. Marka Wiel-
gusa, rozwinê³o swoje ponadprzeciêtne talenty w �do-
ros³ym� ¿yciu. Najbardziej znani to: Filip Burchardt
(�Amica Wronki�, M³odzie¿owa Reprezentacja Polski),
Maciej Korzym (�Legia� Warszawa � wychowanek

sport dzieci i m³odzie¿ysport dla wszystkichsport dzieci i m³odzie¿y

Fina³ X Turnieju w Pi³ce No¿nej
dla Dzieci im. Marka Wielgusa
Kutno 16-18 wrze�nia 2005 r.

klubu �Sandecja� Nowy S¹cz) i Anna ̄ elazko � obec-
nie zawodniczka czo³owego klubu kobiecej pi³ki no¿-
nej �Czarni� Sosnowiec, reprezentantka Polski.

Pomimo wielu atrakcji, jakie towarzyszy³y fina-
³owym rozgrywkom, m³odzi adepci pi³karstwa ani na
moment nie zapomnieli, po co przyjechali do Kutna.
Po rozegraniu 36 spotkañ, w których szale zwyciê-
stwa czêsto wa¿y³y siê do ostatnich sekund, wy³o-
nione zosta³y najlepsze dru¿yny jubileuszowego tur-
nieju. Zwyciêzc¹ w�ród dziewcz¹t zosta³ MUKS �Pra-
ga� Warszawa, pokonuj¹c w finale klub UKS �Dzie-
si¹tka� Sieradz 5:2. W�ród ch³opców triumfowa³
UKP �Zielona Góra�, zwyciê¿aj¹c w finale UKS �Je-
dynkê� Krasnystaw 1:0.

Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali w
Kutnie doskonale przygotowanie, wspania³¹ techni-
kê, wielkie zaanga¿owanie, chêæ zwyciêstwa, ale rów-
nie¿ szlachetn¹ sportow¹ rywalizacjê w duchu fair
play. To zaanga¿owanie widaæ by³o równie¿ u trene-
rów, opiekunów, rodziców i licznie zgromadzonych
na stadionie kutnowskiego MOSiR-u kibiców.

Ogl¹dali�my piêkne bramki, wspania³e parady bram-
karzy, �wietn¹ grê obroñców i spore umiejêtno�ci tak-
tyczne wiêkszo�ci dru¿yn. Zwyciê¿y³y zespo³y najlepiej
przygotowane, maj¹ce ju¿ spore do�wiadczenie w tur-
niejowych zmaganiach. Ale brawa i gratulacje nale¿¹ siê
wszystkim, którzy przyst¹pili do rozgrywek. To a¿ 1 750
dru¿yn z ca³ego kraju. Jestem przekonany, ze w�ród
uczestników tegorocznych zmagañ znajd¹ siê pi³karze,
których nazwiska bêdziemy mogli za kilka lat dopisaæ do
listy pi³karskich talentów, dla których pocz¹tkiem drogi
do s³awy by³ Turniej im. Marka Wielgusa.

Wojciech Kudlik
n

Finali�ci turnie-
ju w Kutnie

prezentowali
doskona³e

przygotowanie
techniczne oraz
ogromne zaan-

ga¿owanie
podczas ka¿de-

go meczu
Fot. £ukasz  Grochala - PZPN

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Doskona³a
postawa
zwyciêzców
�Wielgusa�
w Manche-
sterze!!!

11 pa�dziernika w Bolton
ko³o Manchesteru odby³ siê
okoliczno�ciowy Turniej
Pi³karski dla Dzieci, w
którym oprócz 5 zespo³ów z
okolicznych szkó³ (dziew-
czêta i ch³opcy) uczestni-
czyli zwyciêzcy X edycji
Turnieju Pi³ki No¿nej im.
Marka Wielgusa. Polska
�m³odzie¿� zaprezentowa³a
siê doskonale. Ch³opcy �
dru¿yna UKP �Zielona
Góra� � zajêli 1 miejsce,
wygrywaj¹c 5 spotkañ przy
jednym remisie. Dziewczêta
� MUKS �Praga� Warszawa
- równie¿ zwyciê¿y³y w 5
meczach, ale przegrywaj¹c
fina³, zajê³y 2 miejsce.
Zmagania polskich dru¿yn
obserwowa³ prezes PZPN
Micha³ Listkiewicz, który
podkre�la³ w wywiadach
prasowych, ¿e w Anglii
Polska odnios³a jedno
zwyciêstwo (przegra³y: I
zespó³ narodowy i �m³odzie-
¿ówka�). Polskie dzieci
wyjecha³y do Anglii na
mecz eliminacyjny Mi-
strzostw �wiata: Anglia �
Polska. By³a to nagroda za
zwyciêstwo w fina³ach
tegorocznej X edycji Turnie-
ju im. Marka Wielgusa.

klasyfikacja koñcowa turnieju
M-ce CH£OPCY DZIEWCZYNKI
1 UKP Zielona Góra MUKS Praga Warszawa
2 UKS Jedynka Krasnystaw UKS 10 Sieradz
3 SMS Tico £ód� Victoria Sianów
4 Sokolik Mogilno Olimpijczyk Czêstochowa
5 PSP Paczków UKS Gamracik Jas³o
6 Juventa Starachowice Dalia Popielów
7 Jagiellonia Bia³ystok UKS Pinczyn
8 Lider Nowy S¹cz SP Nurzec Stacja

Dru¿yny dziewczê-
ce imponowa³y
waleczno�ci¹ i
zupe³nie niez³ym
opanowaniem
pi³karskiego
rzemios³a
Fot. £ukasz  Grochala - PZPNZwyciêstwa

zespo³ów
z Warszawy
i Zielonej Góry
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U Jako wiceprezes Polskiego Zwi¹z-

ku Pi³ki No¿nej stworzy³ system
rozgrywek dla najm³odszych
zawodników, promuj¹c dzieciêcy
futbol. Aktywnie uczestniczy³ w
¿yciu politycznym naszego kraju.
W Sejmie przewodniczy³ Komisji
M³odzie¿y, Kultury Fizycznej i
Sportu. Z jego inicjatywy i przy
jego zaanga¿owaniu Parlament
przyj¹³ dwie kluczowe dla �rodo-
wisk sportowych ustawy: o kultu-
rze fizycznej i o grach losowych.
Modyfikacja tej ostatniej ustawy
umo¿liwi³a zdobywanie �rodków na
finansowanie polskiego sportu.
Marek Wielgus, wspólnie ze
Stanis³awem Stefanem Paszczy-
kiem (Prezesem UKFiT w latach

1993-1997, Prezesem PKOl w
latach 1997-2005), tworzy³ pierw-
sze w Polsce Uczniowskie Kluby
Sportowe oraz popularyzowa³
pi³karskie rozgrywki dla dzieci i
m³odzie¿y, m.in. w formie du¿ego
ogólnopolskiego turnieju. Po
�mierci Marka Wielgusa turniej
nazwano jego imieniem.
Jego tragiczna �mieræ w kata-
strofie lotniczej u wybrze¿y
Dominikany 7 lutego 1996 r. by³a
dramatem nie tylko dla najbli¿-
szej rodziny, ale ca³ego �rodowi-
ska sportowego w Polsce. W
naszej pamiêci pozostanie jako
wspania³y cz³owiek, oddany
dzia³acz sportowy, przyjaciel
dzieci i pi³ki no¿nej.
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Systematyczna aktywno�æ ruchowa to jeden ze sposo-
bów na zachowanie zdrowia, sprawno�ci i rado�ci do
koñca ¿ycia. Oddala choroby, staro�æ, podwy¿sza po-
ziom sprawno�ci ruchowej i wydolno�ci fizycznej � po-
woduje wolniejsze zmiany starcze. W licznych pracach
wykazano, ¿e aktywno�æ fizyczna hamuje zachodz¹ce
procesy inwolucyjne, podczas gdy bezczynno�æ procesy
te przyspiesza.

W walce z objawami staro�ci zabiegi aktywizuj¹ce ru-
chowo, wspomagane przestrzeganiem ogólnych zasad hi-
gieny s¹ obecnie uznawane za czynnik nie tylko skutecz-
niejszy od �rodków farmakologicznych, ale równie¿ oszczêd-
niejszy zarówno w makro, jak i mikroskali. W wydatkach
s³u¿by zdrowia najwiêksze potrzeby maj¹ ludzie powy¿ej
60. roku ¿ycia. Udzia³ w regularnych æwiczeniach fizycz-
nych pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania osoby
w tym przedziale wieku. Rezultaty wielu badañ potwier-
dzaj¹, ¿e ci, którzy uprawiaj¹ sport, wydaj¹ na cele me-
dyczne dwa razy mniej ni¿ prowadz¹cy siedz¹cy tryb ¿ycia.

Jak zachowaæ sprawno�æ?
Adaptacja cz³owieka do zmieniaj¹cych siê ró¿norodnych
sytuacji ¿yciowych i �rodowiskowych nastêpuje dziêki
czynno�ciom motorycznym. W starszym wieku wa¿ne
jest zachowanie na odpowiednim poziomie przede
wszystkim takich cech motorycznych, jak: wytrzyma-
³o�æ, koordynacja ruchowa, gibko�æ.

Sprawno�æ wytrzyma³o�ciow¹ najlepiej mo¿na zacho-
waæ dziêki systematycznym spacerom, marszom, wêdrów-
kom pieszym, je�dzie na rowerze, p³ywaniu. Uprawianie
tych prostych dyscyplin wytrzyma³o�ciowych zwiêksza wy-
dolno�æ uk³adu kr¹¿enia i oddychania, usprawnia zaopa-
trzenie w tlen narz¹dów i tkanek, zmniejsza nadmiern¹
krzepliwo�æ krwi, reguluje poziom kwasów t³uszczowych,

usprawnia metabolizm, zapobiegaj¹c najczêstszym cho-
robom metabolicznym skracaj¹cym ¿ycie.

Pogorszenie takich cech jak koordynacja i rów-
nowaga zagra¿a ¿yciu, gdy¿ stanowi¹ one czêst¹
przyczynê upadków i wypadków domowych, dro-
gowych i innych. Koordynacja jest uzale¿niona od
o�rodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego. W
miarê fizjologicznego starzenia siê nastêpuje stopnio-
we zanikanie miêdzy komórkami po³¹czeñ zwanych
synapsami. Proces ten mo¿na zahamowaæ, a nawet
mo¿e on byæ odwracalny w miarê przywracania spraw-
no�ci dziêki aktywno�ci ruchowej i poprawie funkcji.

Gibko�æ zale¿y od ruchomo�ci w stawach. Rucho-
mo�æ tê ograniczaj¹ zmiany degeneracyjne stawów,
które nasilaj¹ siê przy braku ruchu i ma-
³ej aktywno�ci, co nie nale¿y do
rzadko�ci w przypadku lu-
dzi starszych. Utrzymy-
wanie rozci¹g³o�ci miê-
�ni i pe³nego zakresu
ruchomo�ci w sta-
wach wymaga syste-
matycznych æwiczeñ.
W tym znaczeniu
mówi siê o zwiêkszo-
nej aktywno�ci ru-
chowej jako czynni-
ku spowalniaj¹-
cym prze-

gos³up. Elastyczno�æ tkanki p³ucnej zmniejsza siê (p³uca
s³abiej kurcz¹ siê i rozszerzaj¹), w przegrodach miêdzypê-
cherzykowych zanikaj¹ naczynia w³osowate, co wp³ywa na
pogorszenie dyfuzji gazów i niedostateczne utlenienie krwi.
Æwiczenia fizyczne, zw³aszcza oddechowe wp³ywaj¹ na po-
prawê wentylacji p³uc i ich pojemno�æ ¿yciow¹, a tak¿e na
lepsze utlenienie krwi.

Zdolno�æ do obci¹¿eñ wysi³kiem fizycznym w du¿ym
stopniu zale¿y od czynno�ci serca i naczyñ krwiono-
�nych. W zakresie uk³adu kr¹¿enia zmiany starcze w
naczyniach wystêpuj¹ na skutek odk³adania siê wap-
nia i cholesterolu w wewnêtrznej czê�ci naczynia, przez
co nastêpuje pogrubienie naczynia, zmniejszenie jego
elastyczno�ci i �wiat³a przep³ywu krwi. W tej sytuacji
miêsieñ sercowy jest s³abiej zaopatrzony w krew, przez
co gorzej utleniony i od¿ywiony. Objêto�æ lewej komory
serca maleje, pojemno�æ serca obni¿a siê, przez co spa-
da wydolno�æ ca³ego ustroju.

Zwiêkszone obci¹¿enie niewydolnego uk³adu kr¹¿e-
nia objawia siê ³atwym mêczeniem siê ca³ego ustroju,
zadyszk¹ i uczuciem rozpierania w klatce piersiowej.
Systematyczne æwiczenia fizyczne powoduj¹ usprawnie-
nie wydolno�ci uk³adu kr¹¿enia, a tak¿e s¹ uznawane
za skuteczn¹ metodê w zapobieganiu i leczeniu choroby
wieñcowej serca.

Zmiany starsze w uk³adzie pokarmowym charakte-
ryzuj¹ siê zanikiem niektórych enzymów odpowiadaj¹cych
za trawienie pokarmów, w zwi¹zku z tym wskazana jest
zmiana diety. Nastêpuje zwolnienie perystaltyki jelit, co ma
niekorzystny wp³yw na proces przyswajania pokarmów i
wydalania zbêdnych produktów przemiany materii, kon-
sekwencj¹ czego s¹ zaparcia i niestrawno�ci. Æwiczenia fi-
zyczne, a w szczególno�ci miê�ni brzucha i okolicy biodro-
wej wp³ywaj¹ na zwiêkszenie perystaltyki jelit i uspraw-
niaj¹ proces przemiany materii.

W tkance nerwowej zmiany starcze polegaj¹ na za-
niku komórek nerwowych (zmiany zanikowe mózgu),
które nie podlegaj¹ procesowi regeneracji. Najbardziej
widoczna jest redukcja wra¿liwo�ci zmys³ów. Najszyb-
ciej zmniejsza siê wra¿liwo�æ s³uchowa (po 40. roku ¿y-
cia), nastêpnie wra¿liwo�æ zmys³u wzroku (po 50. roku
¿ycia), po czym zmniejsza siê wydolno�æ smaku, wêchu
i dotyku. Zwolnieniu ulega szybko�æ reagowania na bo-
dziec, tj. szybko�æ reakcji. Obserwuje siê tzw. otêpia-
³o�æ umys³ow¹, charakteryzuj¹c¹ siê wolniejszym ucze-
niem siê, zapamiêtywaniem, my�leniem i umiejêtno�ci¹
rozwi¹zywania problemów. Æwiczenia ruchowe, zw³asz-
cza koordynacyjne i orientacyjno-porz¹dkowe, uspraw-
niaj¹ funkcjonowanie uk³adu nerwowego i poprawiaj¹
sprawno�æ w zakresie komunikowania siê.

w starszym

Aktywno�æ
ruchowa ludzi

wieku

bieg procesu starzenia, a wyd³u¿aj¹cym okres spraw-
no�ci, niezale¿no�ci i samodzielno�ci ludzi starszych.

Zmiany inwolucyjne
W procesie inwolucji starczej w obrêbie poszczególnych
narz¹dów nastêpuj¹ wyra�ne zmiany, które mog¹ byæ
³agodzone poprzez æwiczenia fizyczne. W miê�niach
szkieletowych wraz z wiekiem zanikaj¹ w³ókna miê�nio-
we, ilo�æ w³ókien maleje, zmniejsza siê w nich zawarto�æ
potasu i wapnia, tak istotnych dla skurczu miê�niowe-
go. Maleje masa miê�niowa, sprawno�æ miê�ni spada a
wraz z ni¹ zmniejsza siê sprawno�æ ruchowa i wydolno�æ
ustroju. Pod wp³ywem æwiczeñ fizycznych nastêpuje
wzrost masy miê�niowej, przez zwiêkszenie siê ilo�ci bia-
³ek kurczliwych i substancji zapasowych. Zwiêksza siê
elastyczno�æ miê�ni i lepsze jest ich od¿ywianie.

Zmiany inwolucyjne w uk³adzie kostno-stawo-
wym s¹ wyrazem zaburzeñ w przyswajaniu fosforanu
wapnia. Nastêpuj¹ zmiany biochemicznych sk³adni-
ków ko�ci, trac¹ one swoj¹ sprê¿ysto�æ i staj¹ siê ³am-
liwe (sk³onne do osteoporozy). Æwiczenia fizyczne
wzmacniaj¹ ko�ciec i aparat wiêzad³owy, a tak¿e zwiêk-
szaj¹ przemianê materii.

Zmiany czynno�ciowe w uk³adzie oddechowym cha-
rakteryzuj¹ siê zmniejszeniem pojemno�ci ¿yciowej p³uc,
konsekwencj¹ czego jest zmniejszenie jego wydolno�ci.
Klatka piersiowa staje siê usztywniona o ograniczonej ru-

chomo�ci, na co wp³ywaj¹ g³ównie zwapnienie
¿eber i zmiany zesztywniaj¹ce krê-

Przekonanie,
¿e zabawa
jest dla dzie-
ci, nauka dla
m³odzie¿y,
praca dla
doros³ych a
odpoczynek
dla starców
jest b³êdnym
stereotypem,
któr y obraca
siê przeciwko
cz³owiekowi.
Pozbawia go
cennych war-
to�ci i smaku
¿ycia, które-
go istota
polega na
ci¹g³ym ru-
chu i prze-
kszta³caniu
samego sie-
bie i swojego
�rodowiska.

n zachowanie sprawno-
�ci wszystkich uk³a-
dów fizjologicznych
(uk³adu krwiono�ne-
go, oddechowego,
ruchowego, pokarmo-
wego i nerwowego),

n podtrzymywanie
sprawno�ci fizycznej,
pozwalaj¹cej na
wykonywanie podsta-
wowych czynno�ci
¿yciowych, np. ubiera-
nie siê, porz¹dki,
zakupy,

n odprê¿enie psychicz-
ne, przyjemno�æ,
zadowolenie,

n socjalizacja � uciecz-
ka przed samotno-
�ci¹ dnia codzienne-
go, chêæ przebywania
z lud�mi,

n wype³nienie du¿ych
ilo�ci czasu wolnego
w sposób warto�cio-
wy,

n sprawniejsze funkcjo-
nowanie narz¹dów
zmys³ów, orientacji
w przestrzeni, równo-
wagi, koordynacji
i wyobra�ni.

Celem
æwiczeñ
ruchowych
dla osób
starszych
jest:

>>
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Formy rekreacji ruchowej
Najczê�ciej stosowane formy rekreacji ruchowej dla osób
starszych to: gimnastyka usprawniaj¹ca,  æwiczenia odde-
chowe, zabawy i gry ruchowe,  zajêcia plenerowe.
Gimnastyka usprawniaj¹ca jest wszechstronnym i doskona³ym
�rodkiem, dziêki któremu mo¿na uzyskaæ nastêpuj¹ce efekty:
n wyrobienie gibko�ci i elastyczno�ci w poszczególnych sta-

wach oraz wzmocnienie ca³ego aparatu ruchu
n poprawienie funkcji oddechu � zmniejszenie czêstotliwo-

�ci oddechów na korzy�æ pog³êbienia oddechu

Od 1975 r. w ca³ym kraju organizowane by³y seminaria o
tematyce ró¿nych form rekreacji ruchowej Z³otego Wieku,
kursy instruktorów I stopnia ze specjalno�ci¹ æwiczeñ pro-
filaktyczno-usprawniaj¹cych dla osób III wieku i obozy pro-
filaktyczno-usprawniaj¹ce.

W ogniskach TKKF powsta³y zespo³y æwiczebne o spe-
cjalnym programie dla osób starszych i punkty konsultacyj-
ne dla osób cierpi¹cych na ró¿ne dolegliwo�ci wieku star-
szego.

Jednym z takich zespo³ów jest dzia³aj¹cy od 25 lat
zespó³ przy Ognisku Sto³ecznym �Warszawa�.

TKKF wyda³o 10 pozycji wydawniczych - podrêczni-
ków i poradników o tematyce zdrowotnej, psychologicz-
nej, programowej, przeznaczonych dla lekarzy, instruk-
torów i indywidualnych odbiorców.

tytu³ami mgr WF - posiadaj¹cych uprawnienia rehabilitan-
ta i mgr WF - posiadaj¹cych tytu³ instruktora rekreacji ru-
chowej ze specjalno�ci¹ kinezygerontoprofilaktyki.

Kurs instruktorski o ww. specjalno�ci ZG TKKF zorganizo-
wa³ w lipcu br., wziêli w nim udzia³ instruktorzy z 14 o�rodków.

Lekarz w wymiarze minimum 2 godz. miesiêcznie prowa-
dzi w o�rodku pogadanki o tematyce zdrowotnej i udziela in-
dywidualnych wskazówek dot. dbania o zdrowie w III wieku.

Zajêcia w o�rodkach prowadzone s¹ w grupach, w zale¿-
no�ci od sprawno�ci osobistej, wydolno�ci organizmu i rodza-
ju schorzeñ. Uczestnicy otrzymuj¹ wskazówki odno�nie do
æwiczeñ indywidualnych, które mo¿na stosowaæ w domu. Na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e zajêcia prowadzone dla osób III wieku nie
powinny byæ prowadzone w grupach wiêkszych ni¿ 15�20 osób.

Z O�rodków Terapii Ruchowej korzysta w 2005 r. 789
uczestników � wed³ug danych z 15 wrze�nia 2005 r.

Po kilkumiesiêcznej pracy wyniki profilaktyczno-zdrowotne
uzyskane przez osoby uczestnicz¹ce w zajêciach s¹ oceniane
bardzo pozytywnie, czego dowodem s¹ wypowiedzi, takie jak:
n zauwa¿alne usprawnienie ruchu ramion i nóg,
n wzmocnienie si³y miê�ni stabilizuj¹cych krêgos³up,
n zwiêkszenie odporno�ci na zmêczenie,
n poprawienie prawid³owego oddychania,
n zmniejszenie liczby potkniêæ i upadków,
n zmniejszenie stanów depresyjnych,
n nawi¹zanie kontaktów towarzyskich,
n stworzenie bod�ców do aktywno�ci spo³ecznej i kulturalnej,
n zmniejszenie stanów lêkowych,
n poprawa snu.

Bardzo korzystnie zosta³y ocenione zajêcia prowadzone w
wodzie � aquafitness o w³a�ciwo�ciach relaksuj¹cych, pod-
nosz¹ce sprawno�æ ruchow¹, powoduj¹ce zminimalizowa-
nie urazów zwi¹zanych z upadkami i ograniczenie gwa³tow-
nych ruchów z powodu dzia³ania oporu wody. Uprawianie
æwiczeñ w wodzie przy muzyce daje dodatkow¹ satysfakcjê
i przyjemno�æ. Æwiczenia uatrakcyjnione s¹ przez wykorzy-

nia poszczególnych tkanek i narz¹dów
n zwiêkszenie i usprawnienie przemiany materii
n poprawê samopoczucia psychofizycznego � pewno�ci sie-

bie, zadowolenia z kontaktów miêdzyludzkich, korzyst-
niejsza samoocena stanu zdrowia i dowarto�ciowanie

n o¿ywienie i pobudzenie emocjonalne
Æwiczenia oddechowe czêsto stosowane podczas æwiczeñ gim-
nastycznych skutecznie likwiduj¹ dolegliwo�ci i nieprawid³owo-
�ci w funkcjonowaniu uk³adu oddechowego. Przyczyniaj¹ siê do:
n ukszta³towania prawid³owego toru oddychania i pe³nej

wentylacji p³uc
n poprawy lub utrzymania ruchomo�ci klatki piersiowej na

po¿¹danym poziomie
n poprawy czynno�ci uk³adu kr¹¿enia
n zmniejszenie niewydolno�ci serca poprzez bardziej spraw-

n¹ pracê uk³adu oddechowego
Æwiczenia oddechowe stosuje siê podczas æwiczeñ gimna-
stycznych, szczególnie w formie przerywników, tzw. czyn-
nych przerw wypoczynkowych miêdzy poszczególnymi in-

tensywniejszymi æwiczeniami. Æwiczenia oddechowe powin-
ny wystêpowaæ na ka¿dych zajêciach rekreacyjnych ludzi
starszych, bez wzglêdu na formê ruchu.

Gry i zabawy ruchowe nale¿y traktowaæ jako element uzu-
pe³niaj¹cy proces usprawniania. Doskona³e efekty daje ³¹cze-
nie zajêæ typu gimnastycznego z grami i zabawami ruchowy-
mi. Traktowaæ je wówczas mo¿na jako przerwê wypoczynkow¹
miêdzy poszczególnymi æwiczeniami gimnastycznymi. Gry i
zabawy ruchowe daj¹ du¿e mo¿liwo�ci w zakresie wprowadza-
nia ró¿nych uproszczeñ i u³atwieñ. Du¿ym walorem zabaw
ruchowych jest to, ¿e ka¿dy mo¿e braæ w nich udzia³, bez wzglê-
du na wiek i kondycjê fizyczn¹ . Nale¿y zaznaczyæ tak¿e, ¿e ta
forma ruchu zawiera du¿y ³adunek emocjonalny. Doskonale
roz³adowuje napiêcia psychiczne, integruje zespó³ æwiczebny,
³agodzi lêk przed podejmowaniem wysi³ków fizycznych. Atmos-
fera towarzysz¹ca grom i zabawom ruchowym sprawia, ¿e spe³-
niaj¹ one tak¿e rolê psychoterapeutyczn¹. W atmosferze roz-
rywki, dobrej zabawy ³atwiej o kontakt miêdzy poszczególny-
mi osobami, tym bardziej, ¿e ludzie w starszym wieku nie-

chêtnie podejmuj¹ rozmowê z nieznajomymi osobami. Jest to
forma ruchu, która wprowadza u�miech i rado�æ, co stwarza
klimat do wiêzów przyja�ni.

Zajêcia plenerowe s¹ jedn¹ z najbardziej prozdrowotnych
form aktywno�ci ruchowej ludzi starszych. Najprostsz¹, opart¹
na naturalnym ruchu i najczê�ciej stosowan¹ przez osoby star-
sze form¹ s¹ spacery i marsze. Zaleca siê stosowaæ je w ró¿-
nym tempie i na urozmaiconym terenie. Podczas spacerów,
które mog¹ byæ nu¿¹ce, wskazane jest wprowadzanie ró¿nych
atrakcji w postaci zabaw terenowych, konkursów, konkuren-
cji sprawno�ciowych z drobnym elementem wspó³zawodnic-
twa. Podczas zajêæ terenowych wykorzystujemy �cie¿ki zdro-
wia, �cie¿ki rekreacyjne, zgadywanki terenowe, marsze na
orientacjê. Podczas marszów mo¿na wykorzystywaæ ró¿ne prze-
szkody terenowe, które urozmaicaj¹ zajêcia i doskonale na-
daj¹ siê do æwiczeñ usprawniaj¹cych.

Urszula Parnicka
Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej
n

Zarz¹d G³ówny TKKF powo³a³ w 2005 r. 20 O�rodków
Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku w 16 województwach
(patrz ramka).

Z ZG TKKF o�rodki otrzyma³y dzienniki zajêæ, za³o¿enia
programowo-organizacyjne, zasady metodyczne dotycz¹ce
bezpiecznego prowadzenia zajêæ z osobami starszymi, ra-
mowe roczne plany pracy, karty zdrowia uczestników, te-
sty sprawno�ci i materia³y metodyczno-szkoleniowe � 10
pozycji wydawniczych do wykorzystania przez kierownika,
lekarza, instruktora i uczestnika o�rodka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wszystkim
O�rodkom Terapii Ruchowej przyzna³o niezbêdne �rodki na
dzia³alno�æ.

W zajêciach mog¹ uczestniczyæ osoby po 55. roku
¿ycia. Wszyscy uczestnicy zajêæ przed rozpoczêciem æwi-
czeñ zostaj¹ poddani dok³adnym badaniom lekarskim.
Odp³atno�æ uczestnika wynosi minimum 10 z³ miesiêcznie.

Program o�rodka obejmuje zajêcia w wymiarze 3 godz.
tygodniowo � 2 godz. na sali i 1 godz. na basenie oraz do-
datkowo zajêcia w plenerze.

Wszystkie o�rodki opracowa³y w³asne programy zajêæ

od 1 marca do 30 grudnia 2005 r., w których do podstawo-
wych form ruchu mo¿na zaliczyæ:
n ró¿ne formy gimnastyki (æwiczenia usprawniaj¹ce rucho-

wo, æwiczenia na bóle krêgos³upa, oty³o�æ, aerobik),
n tañce,
n zajêcia na basenie i naukê p³ywania, doskonalenie p³y-

wania, aquafitness, æwiczenia profilaktyczne,
n uproszczone gry zespo³owe,
n gry rekreacyjne,
n zajêcia w plenerze: gry i zabawy, zgadywanki terenowe,

marsze na orientacjê,
n wycieczki piesze, rowerowe, szlaki wodne (kajaki, ³odzie,

rowery wodne),
n dyskoteki, biesiady, ogniska,
n imprezy rekreacyjno-sportowe z udzia³em rodzin,
n wspólne wyj�cia na wystawy, do teatru,
n wypoczynek sobotnio-niedzielny,
n obozy profilaktyczno-zdrowotne.

Kadrê o�rodka stanowi kierownik, lekarz i instruktor. Jako
instruktorów zajêæ zatrudniono wybitnych specjalistów, z

Aktywno�æ ruchowa ludzi w starszym wieku

n wzmocnienie miê�ni brzucha i korzystne dzia³anie na na-
rz¹dy wewnêtrzne (np. ¿o³¹dek, jelita, w¹troba)

n zapobieganie zaparciom i hemoroidom
n polepszenie koordynacji ruchowej
n poprawienie ruchomo�ci usztywnionej klatki piersiowej

oraz zapobieganie rozedmie p³uc
n wzmocnienie miê�nia sercowego, rozszerzenie drobnych

têtnic i naczyñ w³osowatych, poprawê warunków ukrwie-

III Wieku

O�rodki
Ruchowej

Terapii
dla Osób

Towarzystwo
Krzewienia

Kultury
Fizycznej

w programie
swojej dzia-

³alno�ci
za jedno

z wiod¹cych
zadañ uzna-

³o aktywno�æ
ruchow¹

osób star-
szych.

Bia³a Podlaska - Klub Rekreacyjno-Sportowy �Krzna�

Bia³ogard - O�rodek Terapii Ruchowej

Bydgoszcz - Miejski TKKF

Che³m - Che³mskie TKKF

Cieszyn MOSiR

Czêstochowa - Klub Rekreacyjno-Sportowy �Sportowiec�

Jastrzêbie Zdrój - Miejski TKKF

Kielce - �wiêtokrzyski Zwi¹zek Ognisk TKKF

Kraków - ZW Ma³opolskiego TKKF

Legnica - Ognisko TKKF �Olimp�

£ód� - ZW £ódzkiego TKKF

Poznañ - Zarz¹d Wielkopolskiego TKKF

Rzeszów - Podkarpackie TKKF

Siemianowice �l¹skie - Szpital Miejski

Sierpc - Ognisko TKKF �Kubu��

Suwa³ki - Miejskie TKKF

Szczecin - Ognisko TKKF �Pod Wie¿¹�

Toruñ - Zarz¹d Miejski TKKF

Warszawa - Ognisko TKKF �Warszawa�

Zielona Góra - Lubuskie TKKF

O�rodki Terapii Ruchowej dla Osób        III Wieku
(kolejno�æ alfabetyczna)

>>

>>
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G³ównym celem programu jest dotarcie do ma³o
aktywnych ruchowo osób powy¿ej 55. roku
¿ycia, które do tej pory nie do�wiadczy³y na
sobie korzystnych efektów regularnych æwi-
czeñ ruchowych. Wiêkszo�æ o�rodków powsta-
³a na terenie wielkich aglomeracji miejskich,
takich jak Warszawa, Katowice. Tytu³em eks-
perymentu powo³anie i prowadzenie O�rodka
Terapii Ruchowej powierzono Ognisku TKKF
�Kubu�� w Sierpcu. Sierpc jest ma³ym, nie-
spe³na 20-tysiêcznym miasteczkiem.

- Na pocz¹tku mia³em obawy � mówi kie-
rownik o�rodka, prezes Ogniska TKKF �Ku-
bu��, Jakub Grodzicki � czy uda nam siê
zebraæ wymagan¹ liczbê osób. Wielu znajo-
mych puka³o siê w czo³o i twierdzi³o, ¿e pory-
wam siê z motyk¹ na s³oñce. Komu w wieku
55, 60 lat bêdzie siê chcia³o przychodziæ na
æwiczenia. Ale zainteresowanie przesz³o moje
naj�mielsze oczekiwania. Na spotkanie inau-
guracyjne 30 marca przysz³o oko³o 30 osób.
W maju musieli�my zamkn¹æ listê uczestni-
ków. Obecnie w zajêciach bierze udzia³ oko³o
50 osób. I z przykro�ci¹ musimy odmawiaæ
kolejnym chêtnym. Tworzymy listê rezerwo-
w¹, ale w zasadzie nikt nie chce rezygnowaæ.

Co sprawia, ¿e osoby starsze chc¹

stanie specjalnego sprzêtu, takiego jak
pasy wyporno�ciowe, rêkawice pianko-
we, skrzyde³ka oporowe na ramiona i
nogi, piankowe sztangi, hantle, obrê-
cze i rury (makarony).

Organizuj¹c O�rodki Terapii Rucho-
wej, TKKF nakre�li³ przed osobami III wie-
ku program, co robiæ, ¿eby zachowaæ do-
bre samopoczucie, rado�æ ¿ycia, spraw-
no�æ fizyczn¹, byæ zdrowym i sprawnym i
nie odczuwaæ osamotnienia. Dla grupy
osób uprawiaj¹cych systematycznie æwi-

czenia sta³o siê jasne, ¿e ka¿dy mo¿e wie-
le zdzia³aæ, aby nie staæ siê ciê¿arem dla
spo³eczeñstwa. Mo¿na samemu troszczyæ
siê o w³asne zdrowie, dobre samopoczu-
cie i nie absorbowaæ dodatkowymi kosz-
tami szpitali geriatrycznych i psychia-
trycznych. Wyd³u¿enie wieku ¿ycia spo-
wodowa³o zwiêkszenie liczby osób na
emeryturze (mo¿e trwaæ ponad 20 lat).

O�rodki Terapii Ruchowej TKKF s¹
kropl¹ w morzu dla potrzeb spo³ecz-
nych, ale s¹ równie¿ przyk³adem, jak

uczestniczyæ w æwiczeniach? Przede wszyst-
kim to, ¿e s¹ one specjalnie dla nich pro-
wadzone, dostosowane do ich potrzeb,
sprawno�ci fizycznej i wieku. Prowadz¹cy
zajêcia, Katarzyna i Pawe³ Dul z Fitness
Klub �Step�, po konsultacjach z lekarzem
podzielili uczestników na dwie grupy. Jed-
n¹ stanowi¹ osoby z wyra�nymi przeciw-
wskazaniami medycznymi b¹d� w s³abszej
formie, drug¹ za� ci, którzy mog¹ bez prze-
szkód wykonywaæ intensywniejsze æwicze-

nia. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygo-
dniu w ró¿norodnych formach. S¹ æwicze-
nia w sali, ale tak¿e zajêcia w plenerze i na
krytej p³ywalni. Szczególnie te ostatnie s¹
wspania³ym przyk³adem, ¿e wiek nie gra
roli, je�li chodzi o uprawianie rekreacji.
Wiele osób po raz pierwszy posz³o na ba-
sen. Przesta³o siê wstydziæ swojego cia³a.
Tak jak by³y problemy z prze³amaniem opo-
rów przez pierwszym kontaktem z wod¹, tak
teraz wiêkszo�æ uczestników wypytuje, kie-

j¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do przeprowadze-
nia badañ maj¹cych na celu samoocenê
zdrowia, sprawno�æ i aktywno�æ ruchow¹
789 uczestników zajêæ na podstawie da-
nych zebranych z anonimowych ankiet w
pa�dzierniku br. Wyniki ankiet bêd¹ sta-
nowi³y materia³ do dalszej pracy progra-
mowej w o�rodkach w nastêpnym roku.

Janina Przybylska
Konsultant O�rodków Terapii Ruchowej dla
osób III Wieku Zarz¹du G³ównego TKKF
n

O�rodki Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku>>

Barbara
Podziñska
lat 70, uczestniczka zajêæ O�rodka
Terapii Ruchowej dla Osób III
Wieku dzia³aj¹cego przy Ognisku
TKKF �Kubu�� z Sierpca

- Jestem bardzo zadowolona, ¿e
mogê uczestniczyæ w zajêciach
o�rodka. Nareszcie kto� pomy�la³ o
osobach takich jak ja. Do tej pory
czas spêdza³am g³ównie przed
telewizorem. Dziêki zajêciom
wysz³am z domu. Mam wiêkszy
kontakt z lud�mi. Odpowiada mi
atmosfera, jaka panuje na æwicze-
niach. Nie muszê siê wstydziæ, ¿e
nie jestem tak sprawna jak 20 lat
temu. Od kiedy chodzê na æwicze-
nia, poprawi³o mi siê samopoczu-
cie, przesta³y boleæ nogi, mam
lepsze kr¹¿enie. Zaczê³am te¿
æwiczyæ sama. Staram siê codzien-
nie rano wykonywaæ kilka æwiczeñ.
Podobaj¹ mi siê wszystkie formy
zajêæ proponowane w o�rodku. S¹
bardzo ró¿norodne. Po raz pierwszy
by³am na basenie. Odnios³am tak¿e
wielki sukces w Marszu Zdrowia,
podczas którego wywalczy³am
puchar dla najlepszej seniorki.
Jestem bardzo zadowolona, ¿e kto�
wreszcie pomy�la³ o nas, osobach
starszych. Stworzy³ mo¿liwo�æ
wspólnych æwiczeñ, spotkañ z
ciekawymi lud�mi, lekarzami.

dy znów bêd¹ zajêcia na krytej p³ywalni.
Sporo osób rozpoczê³o naukê p³ywania.

Poniewa¿ organizatorzy staraj¹ siê zapew-
niaæ ró¿norodno�æ æwiczeñ, by³y zajêcia tai
tchi, testy sprawno�ciowe, by³o chodzenie z
kijkami po lesie � modny obecnie nordic wal-
king, by³ te¿ festyn rekreacyjny.

Wszyscy uczestnicy s¹ pod sta³¹ opiek¹
medyczn¹ sprawowan¹ przez NS ZOZ Medi-
car. Doktor Janusz Maciejewski, �wiec¹c
dobrym przyk³adem, sam bierze udzia³ w æwi-
czeniach. Ruch usprawnia cia³o, powoduje
zmniejszenie ci�nienia têtniczego krwi, pozio-
mu cukru. Ka¿dy æwicz¹cy zosta³ zbadany,
ma za³o¿on¹ kartê zdrowia. Profilaktycznie
zosta³y przeprowadzone badania spirome-
tryczne, wykonano uczestnikom lipidogram.

Ponadto w ramach o�rodków systematycz-
nie prowadzone s¹ pogadanki o zdrowym sty-
lu ¿ycia, dietetyce, chorobach cywilizacyjnych.
Uczestnicy otrzymuj¹ materia³y informacyjne.

S¹ ju¿ pierwsze wymierne efekty zajêæ. -
Na pocz¹tku by³y zakwasy, zakwasy i jeszcze
raz zakwasy � mówi jedna z uczestniczek. �
No, ale jak siê ostatni raz æwiczy³o jeszcze w
szkole, to trudno siê dziwiæ. Kilka razy mia-
³am ochotê zrezygnowaæ, ale teraz wchodzê
ju¿ bez zadyszki po schodach na III piêtro. -
A ja zerwa³em z paleniem � chwali siê kto�
inny � a wypala³em prawie 60 papierosów
dziennie. Ka¿dy uczestnik ma swoje wiêksze
czy mniejsze sukcesy.

Zainteresowanie, z jakim spotka³y siê za-
jêcia O�rodka Terapii Ruchowej dla Osób III
Wieku �wiadczy o ogromnej potrzebie tworze-
nia takich grup równie¿ w ma³ych miastecz-
kach. Wszystko zale¿y od dobrej atmosfery i
przekonania, ¿e gdy ma siê skoñczone 55 lat,
¿ycie wcale siê nie koñczy i mo¿na jeszcze
pograæ z wnukiem w pi³kê, a nie tylko sie-
dzieæ przed telewizorem.

Anna Matuszewska
Ognisko TKKF �Kubu�� Sierpc
www.tkkf-kubus.prv.pl
n

O�rodek Terapii
  Ruchowej dla
Osób III Wieku

w Sierpcu
Z inicjatywy

ZG TKKF
w Warszawie

na terenie
kraju po-

wsta³o
20 O�rod-

ków Terapii
Ruchowej

dla Osób III
Wieku. By³o
to mo¿liwe
dziêki dofi-

nansowaniu
projektu

przez
MENiS.

mo¿na po¿ytecznie zorganizowaæ czas
sterowany przez specjalistów.

D³ugie kolejki osób oczekuj¹cych na
miejsca w o�rodkach mówi¹ same za
siebie - takich zespo³ów mo¿e powstaæ
bardzo du¿o. Inicjatywa nale¿y miêdzy
innymi do miejskich i gminnych Rad
Narodowych, Uniwersytetów Z³otego
Wieku, Domów Spokojnej Staro�ci.

Centralny Zespó³ Metodyczny
O�rodków Terapii Ruchowej dzia³aj¹-
cy przy Zarz¹dzie G³ównym TKKF pod-

Uczestnicy
O�rodka Terapii
Ruchowej dla
Osób III Wieku z
Sierpca podczas
æwiczeñ w
Ciechocinku
Fot. Jakub Grodzicki

Æwiczenia na
krytej p³ywalni
(aqua aerobik)
dla uczestników
OTRTW dzia³aj¹-
cego przy Ogni-
sku TKKF �Ku-
bu�� Sierpc
Fot. Jakub Grodzicki

Barbara Podziñska zajê³a
I miejsce w Marszu
Zdrowia 2005 w katego-
rii powy¿ej 60 lat. Nagro-
dê wrêczy³a przewodni-
cz¹ca Rady Powiatu,
Hanna Kurta
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Widok z góry:
o�rodek
w trakcie
przebudowy

Dyrektor o�rodka Marek
Dziubiñski z dzieæmi,

Micha³em i Asi¹

Od lewej:
kierownik
budowy, dyrek-
tor o�rodka -
Marek Dziubiñ-
ski, prezes
TKKF - Mieczy-
s³¹w Borowy,
in¿. Grzegorz
Zaskiewicz

Kryta p³ywalnia

Od salki gimnastycznej, basenów w jeziorze, betono-
wych kortów tenisowych, boiska pi³karskiego z kêpa-
mi trawy, ¿u¿lowej bie¿ni, ceglastych boisk do koszy-
kówki i siatkówki... do nowoczesnych obiektów spor-
towych, takich jak pe³nowymiarowa hala sportowa z
wyk³adzin¹ �mondo� i zapleczem socjalnym, kryta p³y-
walnia z dwiema nieckami (25x12,5 i 12,5x6) oraz
zje¿d¿alni¹ 58 m, do bie¿ni, skoczni w dal, trójskoku i
wzwy¿ w tartanie, do boiska pi³karskiego, kortów te-
nisowych, boiska do pi³ki siatkowej, boiska wielofunk-
cyjnego ze sztuczn¹ traw¹, boiska do koszykówki i
jednego kortu tenisowego z nawierzchni¹ syntetyczn¹.

Takie przeobra¿enia przechodzi w ostatnich latach Cen-
tralny O�rodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w Sierakowie,
woj. wielkopolskim. Dziêki budowie nowych obiektów i
modernizacji istniej¹cych boisk o�rodek ze skansenu staje
siê jedn¹ z bardziej nowoczesnych baz sportowo-rekreacyj-
nych nie tylko w kraju, ale i w Europie.

Tak wielkie zmiany zachodz¹ce w o�rodku to wynik kon-
sekwentnej realizacji przyjêtego przez Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej planu, który zak³ada stworzenie
w COSSz TKKF optymalnych warunków do treningu dla
dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej sportowo (od siedmiu lat na
obozach letnich przebywa oko³o 1500 uczestników w czte-
rech turnusach) oraz czynnego wypoczynku dla doros³ych,
rodzin i ich dzieci, w których specjalizuje siê o�rodek.

Dziêki istnieniu wielu obiektów w o�rodku przebywaj¹ gru-
py sportowe o ró¿nych specjalno�ciach. W tym roku swoje pro-
gramy realizowali tenisi�ci, pi³karze, p³ywacy, siatkarze, lek-
koatleci i karatecy i inni. Powstawanie tak nowoczesnej bazy
sportowo-rekreacyjnej to nie tylko podnoszenie standardu dla
grup sportowych i osób wypoczywaj¹cych. To tak¿e stwarza-
nie doskona³ych warunków do uprawiania sportu i rekreacji
dla spo³eczno�ci lokalnych (gminy, powiatu, województwa).

Motorem napêdowym, mózgiem wszelkich przedsiêwziêæ jest
prezes ZG TKKF, Mieczys³aw Borowy. Dziêki jego zaanga¿o-
waniu, wizji rozwoju i pozyskiwaniu �rodków finansowych w
centralnych urzêdach mo¿liwe s¹ opisywane przeobra¿enia.

Dope³nieniem zmian w COSSz bêdzie budowa interna-
tu sportowego z nowoczesn¹ sto³ówk¹ i zapleczem kuchen-
nym oraz powstanie Europejskiego Centrum Turystyczno-
Sportowego TKKF, w którym znajdzie siê miejsce m.in. na
caravaning, pole namiotowe, bungalowy, przystañ wodn¹,
pla¿ê, park rekreacyjny itd. Realizacja tego pomys³u mo¿li-
wa bêdzie dziêki uchwale radnych pow. miêdzychodzkiego,
którzy przekazali 7 ha gruntów dla TKKF w celu realizacji
przedstawionego zadania.

Inwestycje i modernizacje COSSz TKKF s¹ bardzo po-
trzebne, nie s¹ to pieni¹dze wyrzucane w przys³owiowe b³o-
to. Stworzenie takiej bazy sportowo-rekreacyjnej dla m³o-
dych adeptów sportu i wszystkich osób pragn¹cych dbaæ o
kondycjê fizyczn¹ bez wzglêdu na wiek jest wielkim osi¹-
gniêciem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Marek Dziubiñski
Fot. Tadeusz Andrzejewski

Od skanse  nu do nowoczesno�ci

budownictwoBudownictwo

Wnêtrze hali sportowej

Wej�cie do hali
sportowej

Nowoczesna bie¿nia

Od lewej: inwestor - prezes TKKF Mieczys³aw Borowy,
wykonawca - w³a�ciciel firmy POLCOURT, Marek Piotrowicz

Boisko ze
sztuczn¹
traw¹
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Ludzie sportu
w Parlamencie
W Sejmie i Senacie nowej kadencji zasi¹d¹ ludzie sportu.
Mandaty do Sejmu zdobyli: medalistka igrzysk paraolimpij-
skich i mistrzostw �wiata osób niepe³nosprawnych w ³ucznic-
twie Ma³gorzata Olejnik, szef komisji kultury fizycznej i spor-
tu w Sejmie IV kadencji Miros³aw Drzewiecki, trzykrotny
olimpijczyk w p³ywaniu i piêcioboju nowoczesnym, by³y wi-
ceprezes Polskiej Konfederacji Sportu Zbigniew Pacelt, pe³-
nomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. sportu Andrzej Wal-
kowiak, dyrektor departamentu kultury, sportu i turystyki
Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego Arkadiusz Rybic-
ki, by³y trener koni wy�cigowych £ukasz Abgarowicz, pre-
zes Polskiej Federacji Sportu M³odzie¿owego Bogus³aw Won-
tor, pose³ III kadencji Sejmu Czes³aw Fiedorowicz, prezes
klubu olimpijczyka w Racocie i dyrektor miejscowego gim-
nazjum imienia Polskich Olimpijczyków Wojciech Ziemniak,
by³y trener pi³karskiej reprezentacji Polski Janusz Wójcik,
pi³karz Roman Kosecki, dzia³acz sportowy Mieczys³aw
Golba oraz wiceprzewodnicz¹cy sejmowej komisji kultury fi-
zycznej i sportu IV kadencji Tadeusz Tomaszewski.

W Senacie zasi¹dzie honorowy prezes Polskiego Zwi¹z-
ku Golfa, by³y rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, dziennikarz sportowy Andrzej Person.

Trenerka Roku
Ju¿ po raz pi¹ty Komisja Sportu Kobiet PKOl organizuje
konkurs �Trenerka Roku�, którego celem jest popularyza-
cja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualno�ci
trenerskich. Nagrodzeni zostan¹ trenerki i trenerzy pracu-
j¹cy z kobietami.

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w marcu 2006 r. Kan-
dydatury (z uzasadnieniem) mo¿na zg³aszaæ do 31 stycznia
2006 r. na adres: PKOl, ul. Wybrze¿e Gdyñskie 4, 01-531
Warszawa, z dopiskiem Konkurs �Trenerka Roku�. Laure-
aci zostan¹ uhonorowani statuetkami Komisji Sportu Ko-
biet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Mistrzostwa �wiata
w karate shotokan
Sukcesem zakoñczy³ siê start reprezentantek Polski w mi-
strzostwach �wiata w karate shotakan. Karolina Gr¹bczew-
ska (Gryfiñski Klub Karate), Marta Szymczak (Budokan
Wroc³aw) i Anna Fajkowska (Bushido Bydgoszcz) zdoby³y
w Chicago z³oty medal w kumite dru¿ynowym w mistrzo-
stwach �wiata w karate shotokan organizacji WSKA.

Z Chicago bia³o-czerwoni, podopieczni trenera kadry
narodowej Marka Pawlaczyka przywie�li siedem medali:
jeden z³oty, trzy srebrne i trzy br¹zowe. Wicemistrzami �wia-
ta w kumite dru¿ynowym zostali: Arnold Goliszewski (El-
bl¹ski Klub Karate), Micha³ G³owacki, £ukasz Lulek (obaj
AZS AR Wroc³aw), Pawe³ Pinis (Budokan Wroc³aw) i Wi-
told Wojciechowski (Shobuken £ód�).

W kata dru¿ynowym srebrny medal zdoby³y: Marta
Szymczak (Budokan Wroc³aw), Michalina £oboda (Bushi-
do Bydgoszcz) i Agnieszka Wolna (AZS AR Wroc³aw). W tej
samej konkurencji Tomaszowi Dro¿d¿yñskiemu, Wojcie-
chowi Blochowi (Dynamic Akademia Karate Poznañ) i
£ukaszowi Wolnemu (AZS AR Wroc³aw) przypad³ br¹zowy
medal. W konkurencji kata Agnieszka Wolna (AZS AR Wro-
c³aw) zdoby³a srebrny medal, a Wojciech Bloch i Tomasz
Dro¿dzyñski (obaj Dynamic Akademia Karate Poznañ) br¹-
zowe.

�wiec¹ce pi³ki
na polu golfowym
Pole golfowe mo¿e pomie�ciæ w ci¹gu dnia 160 graczy. Pod-
czas fina³owego turnieju Audi Pro-Am Tour w Rajszewie do
limitu zabrak³o niewiele - do fina³owej rozgrywki przyst¹pi-
³o 135 zawodników, w�ród nich 30 graczy z presti¿owym
tytu³em Pro.

W kategorii zawodowców turniej wygra³ pracuj¹cy w
Austrii Brytyjczyk Frankie Young. W nagrodê zdoby³ ele-
gancki zegarek o d³ugiej nazwie: Tag Heuer Link Automatic
Tiger Woods Limited Edition. Zwyciêstwo w ca³ym cyklu
Audi Pro-Am 2005 przypad³o drugiemu w fina³owym tur-
nieju Mike�owi O�Brienowi. Lider polskiego rankingu gol-
fowego wygra³ tak¿e nocny konkurs Stroer Longest Drive
rozegrany z u¿yciem �wiec¹cych pi³ek. Jego polecia³a naj-
dalej i O�Brien zgarn¹³ 5 tys. z³.

W oficjalnych materia³ach cyklu Audi Pro-Am obok wi-
zerunku Mike�a wykorzystano równie¿ fotografiê s³ynnego
Tigera Woodsa. Na pytanie, jaki dystans dzieli ich obu (czyli
tak¿e polski i �wiatowy golf) O�Brien odpowiedzia³: - Ooooch,
to bardzo daleko. Ja w przysz³ym roku bêdê gra³ w II lidze
europejskiej. Aby awansowaæ do europejskiej ekstraklasy
(czyli European Tour), potrzeba bardzo du¿o pracy. A ¿eby
dorównaæ Tigerowi... baaardzo du¿o.

Kiedy O�Brien zaczyna³ graæ w golfa, mia³ 11 lat, o rok
wiêcej ni¿ inny bohater dnia i turnieju, Micha³ Karczmar-
czyk. Dziesiêciolatek wygra³ fina³ i ca³y cykl w kategorii
Stableford, przeznaczonej dla amatorów z

handicapem wy¿szym ni¿ 12. - Bardzo fajny by³ cykl
turniejów, chcia³bym podziêkowaæ sponsorom, wspó³gra-
czom i mojemu trenerowi Wac³awowi Laszkiewiczowi, któ-
ry mnie znakomicie przygotowywa³, pogoda by³a ³adna, pole
�wietnie przygotowane, dziêkujê - wyrecytowa³ jednym
tchem Micha³. Jako nagrodê otrzyma³ torbê golfow¹ i wy-
jazd do o�rodka Club Med w Portugalii.

Wyniki turnieju Audi Pro-Am Championship w Rajszewie
Amatorzy Stableford: 1. Micha³ Karczmarczyk, 2. Nor-
bert D¹browski, 3. James Nam
Amatorzy brutto: 1. Piotr Robe³ek (25 powy¿ej par), 2.
Micha³ Wac³awek (I dnia najlepsza runda w tym turnieju),
3. Witold Grzesiak
Zawodowcy: 1. Frankie Young, 2. Mike O�Brien, 3.
Marcin Stelmasiak

Nagroda dodatkowa
awans do Diners Club Pro-Am Classic 2006
Amatorzy Stableford: S³awomir Banaszkiewicz
Amatorzy brutto: Piotr Robe³ek
Klasyfikacja generalna
Amatorzy Stableford: 1. Micha³ Karczmarzyk, 2. Robert
Mazur, 3. Patryk Trela
Amatorzy brutto: 1. Piotr Robe³ek, 2. Max Sa³uda, 3.
Piotr D¹browiecki
Zawodowcy: 1. Mike O�Brien, 2. Marcin Stelmasiak, 3.
Jakub Ossowski

Andrzej Kra�nicki
prezesem PSRISiR
29 sierpnia 2005 r. Andrzej Kra�nicki zosta³ wybrany na
prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury
Sportu i Rekreacji (PSRISiR). Za jego kandydatur¹ g³oso-
wali wszyscy cz³onkowie-za³o¿yciele stowarzyszenia. W ze-
braniu uczestniczy³o 45 przedstawicieli.

Funkcjê wiceprezesa zebrani powierzyli Janowi Koz³ow-
skiemu, a skarbnika - Janowi Majowi. Wybrali ponadto
czterech cz³onków zarz¹du oraz 3-osobow¹ Komisjê Rewi-
zyjn¹, której przewodniczy³ bêdzie Jan B³oñski, zatwier-
dzili tak¿e zaproponowany statut.

- Cz³onkowie naszego stowarzyszenia bêd¹ w pe³ni ko-
rzystaæ z 40-letniego do�wiadczenia Miêdzynarodowego Sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportu i Re-
kreacji (IAKS), uczestniczyæ na preferencyjnych warunkach
w przedsiêwziêciach organizowanych i wspó³organizowa-
nych przez IAKS, promuj¹cych nowoczesne rozwi¹zania z
zakresu budowy i planowania infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej, nie zapominaj¹c o promocji w³asnych osi¹gniêæ
inwestycyjnych - powiedzia³ prezes Andrzej Kra�nicki.

Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Mie-
czys³aw Borowy wyrazi³ oczekiwania w stosunku do nowo
powo³anego stowarzyszenia oraz do IAKS-u, ¿e bêd¹ s³u¿yæ
wszechstronn¹ pomoc¹ w pozyskiwaniu �rodków z Unii
Europejskiej oraz partnerów strategicznych.

Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruk-
tury Sportu i Rekreacji: prezes Andrzej Kra�nicki, wicepre-
zes Jan Koz³owski, skarbnik Jan Maj; cz³onkowie: Wojciech
Blecharczyk, Andrzej D¹browski, Jacek Kwieciñski,
Marcin Sroczyñski; Komisja Rewizyjna: prezes Jan B³oñ-
ski, Wojciech Gucma, Jerzy Sawicki.

DM� w warcabach
100-polowych
Na znak protestu polska reprezentacja odmówi³a 25 wrze-
�nia gry w dwóch ostatnich meczach dru¿ynowych mistrzostw
�wiata w warcabach 100-polowych we w³oskim Varazze i osta-
tecznie zosta³a sklasyfikowana na 16. miejscu.

- Polacy nie przyst¹pili do spotkañ ze Szwajcari¹ i Cze-
chami na znak protestu przeciwko b³êdnej decyzji sêdziów w
pierwszym meczu o miejsca 9-16 z W³ochami I. W pocz¹tko-

wej fazie rywalizacji jednemu z naszych reprezentantów za-
dzwoni³ telefon komórkowy. Natychmiast go wy³¹czy³, ale na
wniosek zawodnika w³oskiego sêdzia z Senegalu orzek³ ...
przegran¹ Polaka - powiedzia³ prezydent Europejskiej Kon-
federacji Warcabowej Jacek Pawlicki. - Wieczorem sêdzia
g³ówny podtrzyma³ tê decyzjê. Takich regu³ nie ma w przepi-
sach �wiatowej federacji warcabowej! Zawodnik winien zo-
staæ upomniany za przeszkadzanie w grze, przegrana w par-
tii jest ostatecznym, a nie pierwszym orê¿em, jakim dyspo-
nuje sêdzia. Pikanterii dodaje fakt, ¿e w tym samym turnieju
by³y wcze�niej podobne przypadki i wówczas zawodnicy byli
jedynie upominani - doda³ Pawlicki.

Z³oty medal DM� w warcabach 100-polowych zdoby³a
Rosja, która w finale pokona³a Senegal 7:1. Trzecie miejsce
zajê³a £otwa.

Mistrzostwa
�wiata w low-kicku
Trzy medale mistrzostw �wiata w kick-boxingu w formule
low-kick zdobyli Polacy w marokañskim Agadirze. Z³oty
wywalczy³ w kategorii powy¿ej 91 kg 34-letni £ukasz Ja-
rosz (Giewont Rabka), a srebrne 31-letni Robert ¯ytkie-
wicz (Gwardia Zielona Góra, 63,5 kg) i 21-letni Micha³ G³o-
gowski (TKKF Siedlce, 71 kg).

W mistrzostwach �wiata rywalizowa³o 187 zawodników
w low-kicku i 93 w thaiboxingu. Reprezentowali 38 krajów
z 4 kontynentów.

Mistrzostwa Ameryk
w karate kyokushin
W hali Hunter College na Manhattanie rywalizowa³o 150
zawodników i zawodniczek z 12 krajów, którym kibicowa³o
2000 widzów. Go�ciem honorowym by³ prezydent �wiato-
wej Organizacji Kyokushin Karate Shokei Matusi.

Sze�æ medali miêdzynarodowych mistrzostw obu Ame-
ryk w karate kyokushin zdobyli w Nowym Jorku reprezen-
tanci Polski. Dwa wywalczy³a Agnieszka Sypieñ (Wroc³aw)
- z³oty w kategorii ciê¿kiej (powy¿ej 65 kg) i br¹zowy w tur-
nieju mistrzyñ - yokozuna.

Na najwy¿szym stopniu podium w kategorii open se-
nior stan¹³ Jacek Synoradzki (Kraków). W kata open srebr-
ny i br¹zowy medal przypad³ rodzeñstwu z Opola - Alek-
sandrze i Wojciechowi Radziewiczom. W wadze 65 kg na
trzeciej pozycji uplasowa³a siê Dobros³awa So³tysik (Tar-
nowskie Góry).

Medali�ci i miejsca Polaków
Open mê¿czyzn:
1. Eduardo Tanaka (Brazylia), 2. Andrews Nakahara (Bra-
zylia), 3. Andersen Da Silva (Brazylia), 4. Krzysztof Ha-
braszka (Tarnowskie Góry), 5. Sylwester Sypieñ (Wroc³aw)
Open senior:
1. Jacek Synoradzki (Kraków), 2. Esteban Murillo (USA),
3. Iwan Atanassow (Bu³garia)

z kraju

 i ze �wiata
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Kategoria lekka kobiet 55 kg:
1. Miyoko Kimura (Japonia), 2. Sarita Wahba (USA), 3.
Ewelina Czeremuga (USA)
Kategoria �rednia kobiet 65 kg:
1. Julie Lamarre (Kanada), 2. Chinki Asano (Japonia), 3.
Dobros³awa So³tysik (Tarnowskie Góry)
Kategoria ciê¿ka kobiet powy¿ej 65 kg:
1. Agnieszka Sypieñ (Wroc³aw), 2. Nde¿eda Petrowa (Bu³-
garia), 3. Lisa Clarke (USA)
Kata open:
1. Anne Yalkabowa (USA), 2. Aleksandra Radziewicz (Opo-
le), 3. Wojciech Radziewicz (Opole)
Turniej yokozuna (mistrzyñ):
1. Miyako Kimura (Japonia), 2. Julie Lamarre (Kanada),
3. Agnieszka Sypieñ (Wroc³aw)

M³odzie¿owe mistrzostwa
Europy w warcabach
64-polowych
Trzy medale - z³oty, srebrny i br¹zowy - zdobyli reprezen-
tanci Polski w m³odzie¿owych mistrzostwach Europy w
warcabach 64-polowych zakoñczonych 28 sierpnia w M³a-
wie. Z reprezentantów Polski najlepiej spisa³ siê Oskar
Budis, który okaza³ siê najlepszy w grze b³yskawicznej oraz
by³ drugi w turnieju g³ównym. Br¹zowy medal wywalczy³a
w turnieju g³ównym Arletta Flisikowska.

Punktacjê dru¿ynow¹ wygra³a Rosja przed Ukraina i
Polsk¹. W rywalizacji w warcabach klasycznych uczestni-
czyli zawodnicy i zawodniczki z siedmiu krajów.

Równolegle rozegrane zosta³y mistrzostwa Polski. W�ród
kobiet zwyciê¿y³a Marta Wilczopolska przed Ma³gorzat¹
Skolimowsk¹ i Danut¹ Skrzyñsk¹. W rywalizacji mê¿czyzn
tytu³ mistrzowski zdoby³ Marcin Grzesiak, wyprzedzaj¹c
Andrzeja Grodeckiego i Mariusza Maluchnika. W grze
b³yskawicznej wygra³ Micha³ Janicki. Drugi by³ Marcin
Grzesiak, a trzeci Andrzej Grodecki.

Tytu³ dru¿ynowego Mistrza Polski ju¿ po raz trzeci z rzê-
du przypad³ zespo³owi UKS Struga Marki. Srebrny medal
zdoby³ UKS Roszada Lipno, a br¹zowy - LKS Grom Z³ota
Dama Poczesna.

Warszawa go�ci³a
28. Mistrzostwa �wiata
Dziennikarzy w Tenisie
Andrzej Karczewski (emerytowany dziennikarz Redakcji
Sportowej PAP Warszawa) oraz Wanda Narojek (TS Raport)
zdobyli srebrne medale 28. mistrzostw �wiata dziennika-
rzy w tenisie. W finale gry pojedynczej Karczewski w kate-
gorii powy¿ej 65 lat przegra³ ze Stefanem Varchulikiem ze
S³owacji 6:4, 6:7, 3:6, natomiast Wanda Narojek uleg³a w
rywalizacji tenisistek powy¿ej 55 lat Norze Adamcovej (S³o-
wacja) 0:6, 0:6.

W turnieju pocieszenia powy¿ej 45 lat triumfowa³ Syl-

wester Sikora, pokonuj¹c Jacka Wana (obaj Polska) 9:7,
w kategorii open Bartosz Gêbicz (Polska), wygrywaj¹c z
Edim Sepem (S³owenia) 9:3, natomiast w turnieju przyja-
ció³ mistrzostw Rafa³ Twarowski.

G³ównym partnerem mistrzostw, zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Tenisowe - Narciarski Klub Dziennikarzy
�Media�, by³ Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, a z
uczestnikami mistrzostw na zakoñczenie spotka³ siê pre-
zydent Warszawy Lech Kaczyñski.

W imprezie, która po raz drugi odbywa³a siê w Polsce (po-
przednio najlepszych dziennikarzy-tenisistów go�ci³ Szczecin),
wziê³o udzia³ 130 zawodniczek i zawodników z 18 pañstw. O
medale walczono w sze�ciu grupach wiekowych w�ród mê¿-
czyzn i w trzech grupach wiekowych w�ród kobiet.

Absolutnym rekordzist¹, je�li chodzi o liczbê zdobytych
medali, jest Andrzej Karczewski, który ma w dorobku 5 z³o-
tych medali w grze pojedynczej oraz 12 w podwójnej. Tylko
raz Karczewski nie startowa³ w mistrzostwach �wiata.

Sto³eczna AWF zainaugu-
rowa³a 76. rok akademicki
Blisko siedem tysiêcy studentów warszawskiej AWF im.
Józefa Pi³sudskiego rozpoczê³o w czwartek nowy rok aka-
demicki, 76. w dziejach uczelni. Ponad pó³tora tysi¹ca osób
przyjêtych na pierwszy roku studiowaæ ju¿ bêdzie w syste-
mie dwustopniowym. Wed³ug rankingu to najlepsza w Pol-
sce uczelnia kszta³c¹ca kadry na potrzeby sportu.

Europejskie aspiracje sto³ecznej uczelni podkre�li³ za-
równo rektor, prof. Henryk Sozañski, jak i wyg³aszaj¹cy
wyk³ad inauguracyjny prof. Lech Jaczynowski. AWF
kszta³ciæ bêdzie nauczycieli wychowania fizycznego, trene-
rów oraz specjalistów z zakresu fizjoterapii, rekreacji i tu-
rystyki w dwóch etapach - licencjackim i magisterskim.

Studenci AWF zdobywaæ bêd¹ wiedzê i tak zwane punkty
kredytowe, których suma pozwala zaliczyæ kolejne seme-
stry i lata studiów. Zgodnie z europejskimi zasadami mo¿-
na akumulowaæ punkty i w znacznym stopniu uk³adaæ w³a-
sn¹ �cie¿kê edukacyjn¹. Mo¿na tak¿e realizowaæ indywi-
dualne zainteresowania, nie tylko na macierzystej uczelni,
lecz równie¿ w najlepszych o�rodkach akademickich Euro-
py. Ka¿dy absolwent AWF otrzymywaæ bêdzie, obok dyplo-
mu, dwujêzyczny suplement zawieraj¹cy informacje o jego
ocenach, dodatkowych kursach specjalistycznych czy szcze-
gólnych osi¹gniêciach. W opinii w³adz uczelni znacznie u³a-
twi to podjêcie pracy poza granicami kraju.

Inauguracja roku akademickiego po³¹czona by³a z uroczy-
sto�ci¹ ods³oniêcia �Z³otego Krêgu� wybitnych osobowo�ci pol-
skiego sportu. Symboliczny kr¹g powstaje z inicjatywy fundacji
Gloria Optimis, ustanowionej w 2005 r. przez Towarzystwo Olim-
pijczyków Polskich, Fundacjê �Olimpiada� i AWF. Celem jest
uhonorowanie tych, którzy przez swoje osi¹gniêcia sportowe,
karierê zawodow¹, patriotyzm, niez³omny charakter zas³uguj¹
na miano wybitnych osobowo�ci polskiego sportu.

W obecno�ci Senatu AWF, licznego grona zaproszonych
go�ci i studentów oraz przewodnicz¹cego Kapitu³y funda-

cji, olimpijczyka, mecenasa Ryszarda Parulskiego, na cen-
tralnym placu AWF ods³oniêty zosta³ obelisk oraz dwadzie-
�cia marmurowych tablic upamiêtniaj¹cych pierwszych lau-
reatów �Z³otego Krêgu�. S¹ w�ród nich zarówno sportowcy,
jak i laureaci olimpijskich konkursów sztuki, trenerzy i
publicy�ci. Listê otwiera pierwszy dyrektor CIWF, poprzed-
niczki AWF, W³adys³aw Osmólski - lekarz, dzia³acz spor-
towy, teoretyk sportu, publicysta.

Z³ote litery na marmurowych tablicach upamiêtniaj¹ na-
zwiska najwybitniejszych sportowców: Haliny Konopackiej,
Wac³awa Kuchara, Janusza Kusociñskiego, Stanis³awa Ma-
rusarza, Jadwigi Jêdrzejowskiej, Rogera Vereya, Broni-
s³awa Czecha, Eugeniusza Lokajskiego. Trzy tablice po-
�wiêcone s¹ z³otym medalistom olimpijskich konkursów sztu-
ki - poecie Kazimierzowi Wierzyñskiemu, rze�biarzowi Jó-
zefowi Klukowskiemu i kompozytorowi Zbigniewowi Tur-
skiemu. Uhonorowany zosta³ tak¿e dziennikarz Wojciech
Trojanowski, znakomity sprawozdawca radiowy.

W gronie laureatów pierwszej edycji �Z³otego Krêgu� znalaz³o
siê te¿ siedmiu wybitnych trenerów - Feliks Stamm (boks), Ja-
nos Kevey (szermierka), Jan Mulak (lekkoatletyka), Kazimierz
Górski (pi³ka no¿na), Klemens Roguski (podnoszenie ciê¿arów),
Henryk £asak (kolarstwo) i Janusz Tracewski (zapasy).

- Chcemy, aby w tym krêgu znalaz³y siê nazwiska ludzi,
którzy nie tylko w sporcie, ale i w ca³ym swym ¿yciu dawali
przyk³ad niez³omnego charakteru i patriotyzmu - powiedzia³
Ryszard Parulski, og³aszaj¹c, ¿e Kapitu³a �Gloria Optimis�
czeka na zg³oszenia kolejnych wybitnych postaci, które znajd¹
swe miejsce w �Z³otym Krêgu� za rok, podczas inauguracji
kolejnego roku akademickiego AWF Józefa Pi³sudskiego.

Pierwsze zg³oszenie do II edycji �Gloria Optimis� 2006 -
profesora dr Mariana Weissa (1921-1981) - wystosowa³
do kapitu³y Polski Zwi¹zek Sportu Osób Niepe³nosprawnych
�Start�. Profesor Weiss by³ wybitnym specjalist¹ w dziedzi-
nie chirurgii, rekonstrukcji i rehabilitacji narz¹dów ruchu.
Od 1951 r. piastowa³ funkcjê dyrektora szpitala chirurgii
kostnej w Konstancinie. By³ organizatorem i pó�niejszym
kierownikiem katedry i kliniki rehabilitacji sto³ecznej Aka-
demii Medycznej. Na terenie Centrum Rehabilitacji Narz¹-
dów Ruchu w Konstancinie profesor Marian Weiss zbudo-
wa³ zespó³ boisk, salê gimnastyczn¹ i basen. Organizowa-
nie igrzysk paraolimpijskich to tak¿e jego zas³uga.

Pi³ka z mikrochipem na M�
Pi³ka z wmontowanym mikrochipem u³atwia³a pracê arbitrom
podczas zakoñczonych 2 pa�dziernika w Peru mistrzostw �wia-
ta zawodników do lat 17, w których uczestniczy³o 16 zespo³ów.

W lutym 2005 r. Miêdzynarodowa Rada (International
Board), w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele federacji
pi³karskich Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Pó³nocnej, dzia-
³aj¹ca przy Miêdzynarodowej Federacji Pi³ki No¿nej (FIFA) i
czuwaj¹ca nad przepisami gry, wyrazi³a w Cardiff zgodê na
przetestowanie pi³ki z mikrochipem, który ma sygnalizo-
waæ przekroczenie linii bramkowej.

Now¹ technologiê opracowa³ Adidas. Opiera siê ona na
u¿yciu specjalnego 15-milimetrowego mikrochipu umiesz-

czanego wewn¹trz pi³ki. Chip wysy³a³a specjalny sygna³ do
arbitra w momencie, gdy pi³ka ca³ym obwodem przekroczy
liniê bramkow¹. Pomys³ ten jest alternatyw¹ wobec propo-
zycji u¿ywania przez sêdziów zapisów magnetowidowych
podczas meczów pi³karskich. Tê koncepcjê zdecydowanie
odrzuca szef FIFA, Szwajcar Sepp Blatter.

Tytu³ mistrza �wiata
w kick-boxingu
Robert Nowak (AZS AWF Atletic Poznañ) znokautowa³ na
ringu w Montpellier w szóstej rundzie Francuza Fabrice�a
Barellê i obroni³ tytu³ zawodowego mistrza �wiata w kick-
boxingu w formule full contact kategorii 75 kg organizacji
WAKO-PRO. By³a to rewan¿owa walka poznaniaka z Ba-
rell¹, którego pokona³ w marcu, tak¿e w Montpellier, w
czwartej rundzie przez nokaut.

30-letni Nowak, zanim przeszed³ na zawodowstwo, by³
mistrzem �wiata i trzykrotnym mistrzem Europy. Trzy razy
zdobywa³ puchar �wiata.

W Niemczech trwa proces
jednoczenia DSB i NOK
Proces ³¹czenia dwóch najwa¿niejszych niemieckich organiza-
cji sportowych, Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego (NOK) i
Niemieckiego Zwi¹zku Sportu (DSB) wchodzi w decyduj¹ca fazê.

Komisja pracuj¹ca pod przewodnictwem prezesów Klau-
sa Steinbacha (NOK) i Manfreda von Richthofena (DSB)
opracowa³a propozycje statutu przysz³ego Niemieckiego
Olimpijskiego Zwi¹zku Sportu (DOSB), który wys³a³a do
cz³onków obu organizacji. Na lekturê i ewentualne wniesie-
nie uwag maj¹ oni trzy tygodnie, aby do koñca pa�dzierni-
ka zarówno NOK, jak DSB i krajowe zwi¹zki sportowe za-
akceptowa³y przysz³y statut.

Na 10 grudnia wyznaczone zosta³o wspólne posiedze-
nie NOK i DSB, które maj¹ siê tego dnia rozwi¹zaæ, stwa-
rzaj¹c zielone �wiat³o powstaniu nowej organizacji. Do
rozwi¹zania siê potrzebna jest zgoda 75% cz³onków. Za-
równo DSB, jak NOK, mimo formalnego rozwi¹zania bêd¹
funkcjonowaæ do 20 maja 2006 r., kiedy nast¹pi zjedno-
czenie.

Planuje siê, ¿e w przysz³ym prezydium DOSB zasi¹dzie
jedynie jedena�cie osób, co stanowi jedn¹ trzeci¹ dotych-
czasowych prezydiów NOK i DSB. Obok prezesa pracami
prezydium DOSB kierowaæ bêdzie sze�ciu zastêpców, od-
powiedzialnych za sport wyczynowy, sport kobiet, sport po-
wszechny, zarz¹dzanie, o�wiatê i finanse, sekretarz gene-
ralny, dwaj cz³onkowie Miêdzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego oraz reprezentant sportowców.

- Proces jednoczenia jest trudny, prawie wszystkie gru-
py interesów w niemieckim sporcie musia³y pój�æ na ustêp-
stwa. Najwa¿niejsze, ¿e wszyscy stoj¹ przed jedyn¹ szans¹,
maj¹c �wiadomo�æ konieczno�ci doprowadzenia do zjedno-
czenia struktur niemieckiego sportu - powiedzia³ prezes
Manfred von Richthofen.

z kraju

 i ze �wiata
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Czasem, gdy na ekranie telewizora �ledzimy
rozgrywki z ró¿nych dyscyplin sportowych,
ich g³ówni aktorzy, czyli zawodnicy i trene-
rzy, wydaj¹ nam siê tak bliscy a gra � niesa-
mowita i wci¹gaj¹ca. Ile jednak osób mia³o
w rêku floret lub chocia¿by próbowa³o do-
si¹�æ konia lub opanowaæ arkana p³ywania
kajakiem? My�lê, ¿e nieliczni sympatycy. Ale
grono takich szczê�ciarzy powiêkszy³o siê 4
wrze�nia, podczas VI Pikniku Olimpijskiego.

Za³o¿eniem imprezy by³o przybli¿enie
uczestnikom poszczególnych dyscyplin
olimpijskich przez pokazy zawodowców, ale
tak¿e daj¹c mo¿liwo�æ samodzielnego
uczestnictwa w zawodach. Najwiêkszym
powodzeniem cieszy³o siê stanowisko wio-
�larskie, gdzie mo¿na by³o spróbowaæ swo-
ich si³ nie w ³odzi, ale na ergometrze, czyli
tak, jak trenuj¹ prawdziwi zawodnicy.

Piknik Olimpijski propaguje zdrowy, ro-
dzinny styl ¿ycia poprzez uprawianie sportu
w my�l has³a �¯yj sportowo�. Jak w poprzed-
nich edycjach uczestniczy³o w nim kilkadzie-
si¹t tysiêcy osób. Olimpijskiego charakteru
nada³a imprezie obecno�æ ponad 100 uczest-
ników igrzysk, w tym naszych najwiêkszych
gwiazd sportowych. Podczas ca³odniowej
imprezy odbywa³y siê liczne konkursy, gry
sportowe i rekreacyjne. Ca³a impreza by³a
swoistym prezentem polskich olimpijczyków
i sponsorów ruchu olimpijskiego. Podczas
wielogodzinnej weso³ej zabawy znani spor-
towcy, popularni aktorzy, dziennikarze i po-
litycy zachêcali wszystkich - du¿ych i ma-
³ych -do aktywnego, sportowego stylu ¿ycia.

Ju¿ przed godzin¹ jedenast¹ rywaliza-
cjê rozpoczêli pierwsi zawodnicy i zawod-
niczki. Oficjalne otwarcie Pikniku nast¹-
pi³o o godzinie 12:00. Pierwsi kibice, któ-
rzy przybyli do parku Agrykola mieli oka-
zjê dopingowaæ biegaczy przez p³otki. Na
boisku grali nastêpcy Jerzego Dudka, Eu-
zebiusza Smolarka i Macieja ̄ urawskiego.

Badminton:
minirozgrywki dla dzieci i
m³odzie¿y, gry pokazowe
kadry Polski, turniej rodzinny
Bocce:
turniej dla publiczno�ci, IV
otwarte Mistrzostwa Warsza-
wy w celno�ci rzutów bocce
Zabawy na wodzie:
regaty �smoczych ³odzi�,
p³ywanie rekreacyjne na
kajakach turystycznych
Koszykówka:
rozgrywki koszykówki ulicznej
�Triobasket�, konkursy
rzutów z po³owy boiska i
rzutu za 3 pu nkty
Kucyki/je�dziectwo:
pokazy sportowych konku-
rencji je�dzieckich, Je�dziec-
ka Sztafeta Olimpijska (skoki
przez miniprzeszkody,
uje¿d¿anie, kros), konkursy i
zabawy je�dzieckie (jazda na
kucykach, bryczki itp.)
Lekka Atletyka:
otwarte konkursy lekkoatletycz-
ne (prowadzone przez gwiazdy
polskiej lekkiej atletyki), skok
w dal z miejsca, rzuty pi³eczk¹ i
pi³k¹ lekarsk¹, minibiegi
sztafetowe, miniskok wzwy¿
Pi³ka no¿na:
turniej pi³karski dla dzieci,
konkursy i zabawy pi³karskie
�Sprawna klasa�: fina³
ogólnopolskiej akcji �Spraw-
na klasa�, piêæ konkurencji
sprawno�ciowych przygoto-
wanych przez mistrzów
olimpijskich (startowa³y 3
najlepsze klasy z ca³ej
Polski), konkurs sprawno-
�ciowy �Sportowa Rodzina�
Strzelectwo:
na specjalnie przygotowa-
nych stanowiskach pokazy i

biegu na dystansie 30 m przez niskie p³otki,
skoku w dal z miejsca, rzucie pi³k¹ lekarsk¹,
próbach zrêczno�ciowych �Rzuty lotkami do
celu� i �Rzuty kó³kiem na patyk�.

Wszyscy mieli mo¿liwo�æ porozmawia-
nia z najwiêkszymi gwiazdami, m.in. Ire-
n¹ Szewiñsk¹, Teres¹ Sukniewicz, Gra-
¿yn¹ Rabsztyn, Urszul¹ Kielan, Daniel¹
Jaworsk¹, Jolant¹ Janucht¹, Monik¹ Py-
rek czy Marianem Woroninem.

Do skoku w dal z miejsca zachêca³a
najlepsza lekkoatletka wszech czasów, zdo-
bywczyni siedmiu medali olimpijskich - Ire-
na Szewiñska, natomiast Gra¿yna Rabsz-
tyn pokazywa³a, jak siê powinno biegaæ
przez p³otki. W roli atletów wyst¹pili olim-
pijczycy, którzy miotali pi³k¹ lekarsk¹ ni-
czym... pingpongow¹. Po tak dalekich rzu-
tach kibice z chêci¹ w³¹czali siê do kon-
kursu, chc¹c dorównaæ by³ym mistrzom.

Je�dziectwo
W tym roku po raz pierwszy w ramach Pik-
niku Olimpijskiego prezentowane by³o je�-
dziectwo. A jako jedno z jego obliczy - styl

western. Publiczno�æ gor¹co oklaskiwa³a
dynamiczny galop, efektowne spiny i zatrzy-
mania, precyzyjne pokonywanie przeszkód
w trailu, a przede wszystkim niewymuszo-
ne prowadzenie koni na tzw. lu�nej wodzy.

Je�dziectwo prezentowali publiczno�ci
znani aktorzy, a w�ród nich mi³o�nicy koni
- Marek Siudym i Ewa Kania.

Na rowerach
Symulatory kolarskie tak¿e cieszy³y siê du-
¿ym wziêciem. Dystans dwóch kilometrów
pokonywany na rowerze stacjonarnym by³
nie lada wyzwaniem, zw³aszcza, ¿e przez ca³y
czas �czu³o siê oddech� znanych olimpijczy-
ków, którzy stawali w szranki z kibicami.

Dzieci wio�larze
Przy ergometrach wio�larskich fachowych
rad udziela³ br¹zowy medalista olimpijski
z Barcelony, dzi� dyrektor w Polskim Ko-
mitecie Olimpijskim - Kajetan Broniew-
ski. Jego entuzjazm plus sukcesy czwórki
podwójnej, a tak¿e Roberta Sycza i Paw³a
Rañda spowodowa³y, ¿e swoich umiejêtno-
�ci na wio�larskich ergometrach próbowa³y
tak¿e dzieci. Walka zawsze toczy³a siê do
ostatnich metrów.

Smocze ³odzie
Do rywalizacji stanê³y 4 do�wiadczone ze-
spo³y z³o¿one z by³ych zawodników war-
szawskich klubów (sportowców - kajakarzy
i kanadyjkarzy, by³ych zawodników kajak-

ich i prezentowali Henryk Urba� (Polskie
Radio) i Dariusz Szpakowski (Telewizja
Polska). W imieniu olimpijczyków przema-
wia³ Prezes PKOl, Piotr Nurowski.

Sponsorzy ruchu olimpijskiego przygo-
towali nagrody i upominki dla uczestników
zabaw sportowych. Kreisel, sponsor pol-
skich olimpijczyków, uhonorowa³ najlep-
szych w turnieju pi³karskim, którego by³
wspó³organizatorem.

Obok m³odych pi³karzy toczono za¿art¹
rywalizacjê w unihokeja.

Lekka Atletyka
Wspania³a zabawa, mnóstwo konkursów,
wiele gwiazd sportu i cudowna atmosfera �
tak w skrócie mo¿na opisaæ czê�æ lekkoatle-
tyczn¹ Pikniku Olimpijskiego. W konkursach
zorganizowanych przez Polski Zwi¹zek Lek-
kiej Atletyki wziê³o udzia³ ponad 3500 mi³o-
�ników �królowej sportu�! Przez sze�æ godzin
wszyscy chêtni mogli sprawdziæ swoje mo¿-
liwo�ci w konkurencjach sprawno�ciowych:

Olimpijczycy
dzieciom

konkursy strzeleckie (trena-
¿ery laserowe itp.)
Szermierka:
miniturniej floretowy i szpado-
wy dla dzieci, konkursy pod-
staw szermierki dla wszyst-
kich, walki pokazowe m³odzie-
¿y z UKS D�Artagnan, pokazy
szermierki historycznej
Symulatory kolarskie:
zawody sportowe z nagroda-
mi dla doros³ych i dzieci na
trena¿erach, prezentacja
mobilnych technik przez
Internet, minikonkursy
Test sprawno�ci fizycznej:
blok testów i edukacyjnych
programów sportowych
przygotowany przez Instytut
Sportu i Polsk¹ Federacjê
Sportu M³odzie¿owego
Triathlon:
prezentacja dyscypliny w wyko-
naniu m³odych zawodników,
otwarte minizawody duathlonu
(bieg, jazda na rowerze)
Tenis:
Akademia Tenisowa Donalda
(zabawy i konkurencje teni-
sowe), aerobik tenisowy
(rozgrzewka przy muzyce),
pokazy gry w minitenisa,
�Moja pierwsza lekcja
tenisa�, miniturniej familijny
Wio�larstwo/ergometry
wio�larskie:
regaty na ergometrach
wio�larskich dla dzieci (dy-
stans 200 m), dla m³odzie¿y i
doros³ych (dystans 500 m)
�wiat 1000 U�miechów:
prawie trzydzie�ci stanowisk i
konkurencji dla najm³odszych
uczestników pikniku i ich
opiekunów, m.in. krykiet,
minigolf, rzut podkow¹, wspi-
nanie po linie, gra w klasy.

Beneficjentem pikniku zosta³o Cen-
trum Onkologii, na konto którego wp³ynie
1300 z³ uzyskanych z licytacji roweru tu-
rystycznego. Zdaniem uczestników, orga-
nizatorów i zaproszonych go�ci imprezy
tego typu to najlepsza promocja ruchu
olimpijskiego i forma zachêcenia do aktyw-
nej rekreacji i sportu dzieci i m³odzie¿y.

Redakcja
n

polo) oraz 3 m³odzie¿owe zespo³y amatorów.
M³odzie¿ z ka¿dym kolejnym wy�cigiem co-
raz lepiej radzi³a sobie z wios³ami i gromki-
mi okrzykami wyznacza³a rytm p³yniêcia.

Rodzina Olimpijska
Licznie zgromadzonym widzom zaprezen-
towa³o siê kilka pokoleñ olimpijczyków:
mistrzowia �wiata, Europy, a tak¿e zdo-
bywcy medali na wielu igrzyskach. Witali

Program Pikniku Olimpijskiego

W Pikniku
Olimpijskim

uczestniczy³o
kilka tysiêcy

osób
Fot. Krzysztof

Schmidtke

Licznie zgromadzo-
nym widzom zapre-
zentowa³o siê
kilka pokoleñ
olimpijczyków
Fot. Krzysztof Schmidtke

Ergometry
wio�larskie
cieszy³y siê
ogromn¹
popularno�ci¹
Fot. Adam Nurkiewicz
www.olimpijski.pl

VI Piknik Olimpijski,
4 wrze�nia 2005 r.

Finiszuje zwyciêska osada smo-
czych ³odzi Fot. Krzysztof Schmidtke
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Maria Kwa�niewska�Maleszewska � br¹zowa medalistka
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie (1936 r.), Renata Mauer�
Ró¿añska � trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich, Bog-
dan Wo³kowski � wielokrotny mistrz �wiata w trikach bi-
lardowych, Czes³aw Lang � medalista olimpijski z Mo-
skwy, dyrektor Tour de Pologne, W³odzimierz Lubañski �
mistrz olimpijki w pi³ce no¿nej, Artur Szulc �znany pre-
zenter sportowy byli Gwiazdami IV Festiwalu Sportu w
Dziwnowie i w Alei Gwiazd Sportu odkryli repliki swoich
medali. Festiwal, w tym roku, odbywa³ siê pod patrona-
tem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a specjalnym go-
�ciem by³ sekretarz generalny PKOl. Adam Krzesiñski

Zanim jednak odby³a siê uroczysto�æ w Alei Gwiazd
Sportu, przez piêæ dni wczasowicze i mieszkañcy Dziw-
nowa brali udzia³ w ró¿nych imprezach sportowo- rekre-
acyjnych z udzia³em sportowców.

Amatorzy strzelectwa walczyli o puchar Renaty Mau-
er�Ró¿añskiej w strzelaniu do celu. Pani Renata w trak-
cie pojedynku strzeleckiego udziela³a cennych rad oraz
barwnie opowiada³a o zasadach obowi¹zuj¹cych podczas
zawodów strzeleckich. Umiejêtno�ci strzelców by³y zadzi-
wiaj¹co wysokie, o zwyciêstwie zdecydowa³a dopiero druga
dogrywka. Puchar Renaty Mauer�Rózañskiej zdoby³ Ma-
ciej Stawiszyñski ze Z³otowa.

Bogdan Wo³kowski organizowa³ liczne pokazy swoich
umiejêtno�ci przy stole bilardowym. Chêtni, pod okiem
mistrza, mogli nauczyæ siê kilku podstawowych tricków.

Tradycyjnie ju¿ odby³a siê przeja¿d¿ka ulicami Dziwno-
wa w towarzystwie naszych mistrzów kolarstwa: Lecha Pia-
seckiego i Czes³awa Langa, a towarzyszyli im równie¿ Marek
£bik i Bogdan Wo³kowski. Dodatkow¹ atrakcj¹ rajdu by³y
pokazy cyklotrialu. Po rajdzie w³a�ciciel najstar-
szego roweru otrzyma³ specjaln¹ nagrodê.

Remisowo zakoñczy³ siê mecz pla¿owej
siatkówki pomiêdzy mistrzami sportu w
sk³adzie: Marek £bik, Lech Piasecki, Bog-
dan Wo³kowski, W³odzimierz Lubañski,
Adam Wrzesiñski, Marian Sypniewski a
pracownikami Urzêdu Miejskiego w Dziwno-
wie. Po dwóch setach i stanie 1:1 postano-
wiono, ¿e rozstrzygniêcie tego pojedynku

odbêdzie siê za rok, podczas kolejnego Festiwalu
Gwiazd Sportu.

Zwolennicy czynnego wypoczynku na wodzie ry-
walizowali w regatach kajakowych pod kierunkiem
Marka £bika. Marcin £opucki (wicemistrz Europy w
fitness) prowadzi³ zajêcia dla turystów, g³ównie pañ,
na dziwnowskiej pla¿y.

Publiczno�ci zgromadzonej w przestronnym namio-
cie �Bosmana� podoba³y siê pokazy szermierki w wyko-
naniu Mariana Sypniewskiego i Adama Krzesiñskiego

Wybory Miss Sportu by³y kolejn¹ atrakcj¹ tygo-
dnia sportu. Kilkana�cie finalistek, oprócz swoich
wdziêków zaprezentowa³o równie¿ umiejêtno�ci spor-
towe. Miss Sportu zosta³a Monika Szlachetka ze
Stargardu Szczeciñskiego, pierwsz¹ wicemiss Magda-
lena Dwojak z £odzi, drug¹ Ewa Gimier z E³ku. Na
publiczno�ci wra¿enie zrobi³a obywatelka Ruandy,
studiuj¹ca w £odzi, Liliana Iliguga.

Najwa¿niejsze imprezy festiwalowe odby³y siê w
sobotê 13 sierpnia. W po³udnie, na starcie VII Miêdzy-
narodowego Biegu pod patronatem Burmistrza Dziw-
nowa �Cztery mile Jarka�, stanê³y do rywalizacji przed-

szkolaki, dzieci ze szkó³ podstawowych i
m³odzie¿ gimnazjalna. M³odym sportowcom
towarzyszy³y Gwiazdy Sportu, które osobi-
�cie dekorowa³y najlepszych.

Przed biegiem memoria³owym odby³ siê
bieg vipów o �Wielk¹ Muszlê Burmistrza
Dziwnowa�. Po emocjonuj¹cym finiszu wy-
gra³a Renata Mauer-Ró¿añska przed Cze-
s³awem Langiem i Bogdanem Wo³kowskim.
O godzinie 14.15 rozpocz¹³ siê bieg memo-
ria³owy �Cztery mile Jarka�. Udzia³ w nim

wziê³o 118 uczestników. Od pocz¹tku szybkie
tempo narzucili faworyci - dwóch Kenijczyków:
Michael Karonei i Abel Kirui oraz Micha³
Bartoszak (olimpijczyk z Aten w maratonie).
Decyduj¹cy finisz rozegra³ siê, gdy zawodnicy
wbiegli na pla¿ê w Dziwnówku. Kenijczycy
przyspieszyli i z du¿¹ przewag¹ przekroczyli
liniê mety. Lepszy o metr okaza³ siê Michael
Karonei, drugi by³ Abel Kirui, jako trzeci liniê
mety min¹³ Micha³ Bartoszak. W�ród kobiet
najlepsza by³a Ewa Zawadzka � Osowa Sieñ
przed Katarzyn¹ Musia³ � Krzy¿ i Beat¹ Po-
krzywiñsk¹ z Polic. Puchary dla najszybszych
kobiet po raz kolejny ufundowa³ Zwi¹zek Miast
i Gmin Morskich z siedzib¹ w Gdañsku.

Przed dekoracj¹ zwyciêzców biegu odby³a
siê mi³a uroczysto�æ- okaza³ymi pucharami
udekorowano �siedmioro wspania³ych�, czyli
osoby, które startowa³y w ka¿dej edycji biegu
memoria³owego. Ta elitarna siódemka to: Jo-
lanta Jama � Dziwnówek, Krzysztof Pie-
czyñski � Szczecin, Jerzy Ochota � Police,
Jaros³aw Kosoñ � Ko³czewo, Andrzej Woliñ-
ski � Wolin, Kazimierz Biskupski � Gniezno
i Krzysztof Jama � Dziwnówek. Pos³anka El¿-
bieta Piela-Mielczarek, jak co roku, zadba³a
o nagrody dla uczestników biegu, funduj¹c
kosze z owocami i s³odyczami. Organizatorzy
biegu �Cztery mile Jarka�: Burmistrz Dziw-
nowa, Urz¹d Miejski w Dziwnowie, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy �Ba³tyk� przy GP
�Pomerania�, Miejski O�rodek Kultury i Spor-
tu serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom

z kraju i ze �wiata

Przedszkolaki:
n Dziewczêta: Justyna Iskrzyñska -

£ód�, Katarzyna Wo�niak � Dziw-
nów, Alicja Bany � Police

n Ch³opcy: Miko³aj Zaj¹c � Tychy,
Micha³ Adamczewski � Dziwnów,
Kamil Feret � Legnica

Klasy I-II
n Dziewczêta: Natalia Kowalewska �

Police, Klaudia Sobiech � Ko�cian,
Alicja Milczarek � Dziwnów

n Ch³opcy: Aleksander Bany � Police,
Mateusz Grabski � Szczecin, Patryk
Stankowski � Opalenica

Klasa III-IV
n Dziewczêta: Natalia Brozeja �

Police, Martyna Paw³owska �
�wierzno, Karolina Soja � Kalisz

n Ch³opcy: Wiktor Krawczyñ �Poznañ,
Daniel Kokowicz � Czerwieñsk,
Szymon Belgrau � Miêdzyrzecz Wlkp.

Klasa V-VI
n Dziewczêta: Olga Wolsztyniak - Osowa

Sieñ, Anna D¹bkowska � Wojciecho-
wie, Agata Maksymiuk � Dziwnów

n Ch³opcy: Dawid Castaneda � Kroto-
szyce, Mateusz Broda � Osowa
Sieñ, Marcin Misiurek � Wroc³aw

Gimnazja:
n Dziewczêta: Ewa Zawadzka � Osowa

Sieñ, Izabela Skrzypczak � Osowa
Sieñ, Paulina Nosek � Dziwnów

n Ch³opcy: Mi³osz Szcze�niewski �
Osowa Sieñ, Arkadiusz Ankiel �
Osowa Sieñ, £ukasz Gryniewicz �
Bielsko-Bia³a

i osobom, które swoim zaanga¿owaniem przy-
czyni³y siê do organizacji biegu.

Imprez¹ koñcz¹c¹ wakacyjne sportowe zma-
gania by³y VII Regaty �Po¿egnanie Lata�. Za³ogi
56. jachtów walczy³y o puchar Przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej w Dziwnowie. W klasie Opty-
mist czo³owe miejsca zajêli: Anna i Piotr Kusio
(Wolin) i Piotr Rzezak (Kamieñ Pom.) Klasê Alf
wygra³ Rafa³ Nowak (Dziwnów) przed Jackiem
Zieniewiczem (Dziwnówek), w Omegach tryum-
fowa³ �Follow Me� ze sternikiem Kamilem Ra-
siñskim (Dziwnów). W klasie turystycznej jach-
ty zosta³y podzielone na trzy grupy, w zale¿no�ci
od d³ugo�ci jachtu. W klasie do 6 m wygra³ jacht
�Ifigenia�- sternik Jerzy Pitucha (Dziwnów), dru-
gie miejsce zaj¹³ �Obcy� � st. Piotr Chwilczyñ-
ski (Szczecin), trzecie �Pamela� � st.. Roman Ja-
b³oñski (Dziwnów). W klasie 6-8 m kolejno�æ by³a
nastêpuj¹ca: �Orol� � st. Les³aw Ród� (Szcze-
cin), �Malina� �st. Ryszard Krawczyk (Kamieñ
Pom.), �Difur� � st. Szymon Grzesiak (Ko³o-
brzeg). W�ród jachtów powy¿ej 8 m zwyciê¿yli:
�Amigo� � st. Krzysztof Woronowicz (Szczecin),
�Jatos� - st. Jerzy Jaroszewski (�winouj�cie),
�Almayer� st. Micha³ Kunysz (Ko³obrzeg). Orga-
nizatorem regat by³ Miejski O�rodek Kultury i
Sportu. Puchary i nagrody wrêczali Marek Li-
sowski � przewodnicz¹cy RM Dziwnowa i Jacek
Rasiñski � komandor Regat. Mam nadziejê, ¿e
za rok wakacje w Dziwnowie bêd¹ równie¿ atrak-
cyjne dla ludzi kochaj¹cych sport.

Jerzy Janawa
n

Spor towy tydzieñ w Dziwnowie

IV Festiwal
Gwiazd

Sportu

W poszczególnych
kategoriach
zwyciê¿yli:

Start do biegu
memoria³owego

Ma³e gwiaz-
deczki w�ród
gwiazd sportu

Jedna z
konkurencji
podczas
rywalizacji
o tytu³ Miss
Sportu
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Reprezentacja tymbarskiego �Strzelca�
w sk³adzie: Barbara Ko¿uch, Klaudia
Janiczak, Tomasz Wojty³ko, Kamil Ozga
i Krystian Pyka (opiekun Grzegorz Ju-
rek) oraz dru¿yna Publicznego Gimna-
zjum w Skrzydlnej w sk³adzie: Maciej
Nowak, Wojciech Stru�, Adam Smaga,
Mariusz Piwko i Grzegorz Zaj¹c (opie-
kun Stanis³aw Opach) zajê³y pierwsze
miejsca w XII Rajdzie Górskim �Szla-
kiem Walk Legionów Polskich Na Zie-
mi Limanowskiej�.

M³odzie¿ pokona³a trasê: Tymbark
- Góra £opieñ - Chyszówki - Góra Mo-
gielica - Za�wiercze/S³opnice � Tym-
bark, na której rozlokowane by³y trzy
punkty kontrolne. Na tych punktach
m³odzie¿ musia³a wykazaæ siê znajo-
mo�ci¹ wiedzy z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, historii walk
Legionów Józefa Pi³sudskiego na lima-
nowszczy�nie oraz Beskidu Wyspowe-
go i krajoznawstwa.

Na zakoñczenie rajdu na strzelnicy
sportowej w Zespole Szkó³ im. Komisji
Edukacji Narodowej w Tymbarku zor-
ganizowano zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej. W grupie m³odzie¿y

Ju¿ po raz pi¹ty Urz¹d Gminy w Tym-
barku, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Tym-
barku, JS Nr. 2007, ZS �Strzelec�, OSW
w Tymbarku i UKS �Tymbark� by³y or-
ganizatorami górskiego z³azu turystycz-
nego na górze £opieñ (polana Myco-
niówka).

Tury�ci imprezê rozpoczêli minut¹
ciszy, oddaj¹c ho³d poleg³ym i umêczo-

z kraju i ze �wiata

Uczestnicy
V Z³azu Turystycz-

nego
Fot. Grzegorz Jurek

Druh Zbigniew
Kaptur, Mister
£opienia 2005
Fot. Grzegorz Jurek

nym - w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 60.
rocznic¹ zakoñczenia II wojny �wiato-
wej i 66. rocznic¹ napa�ci Niemiec hi-
tlerowskich i ZSRR na Polskê.

Organizatorzy dla licznej grupy
turystów przygotowali konkursy z na-
grodami, zorganizowali zawody strze-
leckie z broni pneumatycznej, doko-
nali wyboru Mistera £opienia 2005

oraz nagrodzili najstarszego i najm³od-
szego uczestnika z³azu.

W zawodach strzeleckich w grupie
osób starszych zwyciê¿yli: Rafa³ Wy-
rostek z Nowego S¹cza, Maciej Kap-
turkiewicz z OSP Tymbark, Mateusz
Biernat z Tymbarku. W�ród dzieci
pierwsze miejsce przypad³o Katarzy-
nie So³tys ze S³opnic, drugie Marci-
nowi Krzakowi z Limanowej a trzecie
Maciejowi Banachowi z Tymbarku.

Tytu³ Mister £opieñ 2005 zdoby³
naczelnik Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur,
który nie da³ szans rywalom w konkur-
sie przygotowanym przez Karolinê Pta-
szek, Katarzynê Kalisz i Paulinê Mró-
zek z tymbarskiego �Strzelca�.

Najstarszym uczestnikiem z³azu
by³ Stanis³aw Bubula (65 lat - 50 lat
w OSP Tymbark), najm³odszym - Mi-
cha³ Kordeczka (5 lat).

W konkursie przyrodniczym najlep-
sze miejsca zajêli: Damian Duda, Pa-
we³ Janczak i Maria Kordeczka, £u-
cja Krzak. Konkurs przygotowa³ i prze-
prowadzi³ le�niczy Tadeusz Rybka.

W konkursie wiedzy turystycznej
pierwsze miejsce zajê³a £ucja Krzak, dru-
gie - Damian Duda, trzecie - Maciej Sur-
dziel. Konkurs przygotowa³ i przeprowa-
dzi³ Józef Banach. Fundatorami nagród
rzeczowych dla uczestników konkursów
by³y: Urz¹d Gminy w Tymbarku, firma
�Tymbark� oraz Ma³opolska Organizacja
Turystyczna w Krakowie.

Druhowie z tymbarskiej OSP ak-
tywnie w³¹czyli siê w akcjê �Sprz¹ta-
nie �wiata � Polska 2005�. Na pola-
nie Myconiówka zlikwidowali wysypi-
sko �mieci i posprz¹tali szlak z £opie-
nia do Chyszówek.

Robert Nowak
n

pierwsze miejsce zaj¹³ Kamil Ozga, dru-
gie Tomasz Wojty³ko, trzecie Daniel Ma-
kowski. W grupie opiekunów zwyciê¿y-
³a Agnieszka Burek, miejsce drugie
przypad³o Stanis³awowi Opach, trzeci
wynik uzyska³ Krzysztof Kawula.
Wszyscy uczestnicy rajdu i zawodów
strzeleckich otrzymali puchary, dyplo-
my, nagrody rzeczowe oraz okoliczno-
�ciowy znaczek, których fundatorami
by³y: Urz¹d Gminy w Tymbarku i Ma³o-
polska Organizacja Turystyczna w Kra-
kowie. Trud pieszej trasy m³odzie¿y ch³o-
dzi³y soczki ufundowane przez firmê
Tymbark.

Organizatorami rajdu byli: Józef
Banach (Zespó³ Szkó³ im. KEN w Tym-
barku), Robert Nowak (Urz¹d Gminy
w Tymbarku), Artur Kruszyñski
(Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Tymbar-
ku), Agnieszka Burek (�Strzelec� Tym-
bark), Grzegorz Dziadoñ (UKS Tym-
bark), Tadeusz Rybka (UG Tymbark) i
Krzysztof Kawula (�Strzelec� Tymbark).
Rajd zorganizowany w Tymbarku by³
dla m³odzie¿y doskona³¹ lekcj¹ historii
oraz mo¿liwo�ci¹ poznania Szlaku Pa-
pieskiego i rowerowego na górach £o-
pieñ i Mogielica jak równie¿ form¹ wy-
poczynku i rekreacji w górach.

Robert Nowak
n

Organizatorzy: UKS �Ogniwo� Piekie³-
ko, wspó³organizatorzy: Polski Zwi¹zek
Biegu na Orientacjê, MENiS, Ma³opol-
ski Zwi¹zek Biegu na Orientacjê, ze-
spó³ szkó³ w Piekie³ku

Patronat honorowy: Urz¹d Gminy
Tymbark; patronat medialny: �Dzien-
nik Polski�

Sponsorzy: MENiS, Urz¹d Gminy
Tymbark, firmy: �Jarecki� Mordarka, R.
Pasyka Zamie�cie, Jan Pucha³a, �Fakro�
Nowy S¹cz, �Tymbark� Tymbark, Ochot-

nicza Stra¿ Po¿arna Piekie³ko, rodzice
W biegu na orientacjê wystartowa-

³o 115 zawodników, ukoñczy³o go 111
zawodników. Wziê³y w nim udzia³ klu-
by: UKS �Patria� (M³ynne), UKS �Strza-
³a� (Wielog³owy), UKS �Orlik� (Rajbrot),
UKS �Olimpijczyk� (Tymbark), UKS
�Azymut� (Dêbów), MUKS �Gliwice�
(Gliwice), KTK �Berdo� (Zagórz), WKS
�Wawel� (Kraków), �Szybkie ¯ó³wie�
(Kraków), UKS �Ogniwo� (Piekie³ko)
oraz zawodnicy indywidualni.

W wyniku sportowej rywalizacji
wy³oniono po 6 najlepszych zawodni-
czek i zawodników w nastêpuj¹cych
kategoriach: K10N , K12 , K14 , K16,
M18/21, M10N,M12 , M14 , M16 ,
M18/21, open. W�ród wszystkich
uczestników oraz klubów rozlosowa-
no nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Urz¹d Gminy w Tymbarku oraz
firmê �Fakro� z Nowego S¹cza.

Robert Nowak
n

Tymbark � Góra £opieñ

Misterem
Zbigniew Kaptur

£opienia 2005

III Puchar Tymbarku w BNO
Mistrzostwa UKS-ów Województwa Ma³opolskiego w biegu na orientacjê 10 wrze�nia 2005,           Tymbark - Piekie³ko
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XII Rajd Górski �Szlakiem Walk Legionów
Polskich Na Ziemi Limanowskiej�

Lekcja
historii

Sprawdzian
ze znajomo�ci
historii walk
Legionów
Fot. Grzegorz Jurek

sport dla wszystkichz  kraju i ze �wiata



55sport
dla wszystkich

54

OOd kilku lat p³ywa³em ju¿ tylko rekreacyjnie. Tymcza-
sem namówiono mnie i moj¹ ¿onê na prawdziwy sp³yw,
gdzie wszystko wozi siê w kajaku. By³o nas siedmioro,
piêæ osób z Warszawy i my z Miêdzyzdrojów. 2 sierp-
nia wyruszyli�my ze stanicy wodnej PTTK na jez. Ba-
chotek.

O 6:00 pobudka, pakowanie kajaka. Wyp³ynêli-
�my tu¿ po 9:00. Odcinek do Tamy Brodzkiej to sama
przyjemno�æ, przenoskê traktowali�my jako co� nor-
malnego. Pogoda sprzyja³a, humory dopisywa³y,
przed nami jakie� 500 km. Wp³ynêli�my na Drwê-
cê, gdzie zaczynaj¹ siê zakola i meandry. Cel: Go-
lub-Dobrzyñ.

Wra¿enia estetyczne wspania³e. Bogactwo ro�lin-
no�ci l¹dowej i wodnej osza³amiaj¹ce. Przed nami
otwiera³y siê karty przegl¹danych w domu atlasów
przyrodniczych. Natura pokaza³a najpiêkniejsze swe
oblicze. Miêta, tatarak, woñ skoszonej ³¹ki, ³any zbó¿
na polach - konglomerat aromatów i woni.

W miarê up³ywu czasu zaczêli�my nabieraæ coraz
wiêkszego szacunku do rzeki. 45-50 km da³o siê ju¿
we znaki. Kiedy wreszcie w oddali zobaczy³em golub-
ski zamek, krzykn¹³em z rado�ci, ¿e widaæ kres d³u-
giego etapu, bagatela 64 km. Drwêca jednak zakpi³a z
nas, o zakoñczeniu wios³owania mo¿na by³o tylko po-
marzyæ. Pierwsze zabudowania, ko�ció³ nieopodal,
ale... ostry zakrêt i oddalili�my siê od miasta. Znam
Golub - w linii prostej od ko�cio³a do biwaku przy
mostku zaledwie 300 m, a tu bardzo d³ugie 2 km.
Wreszcie pierwszy upragniony biwak.

Drugi dzieñ zacz¹³ siê od zbiorowego nacierania
zbola³ych miê�ni. I znowu na wodê. Toruñ i dwie prze-
noski. Piêkno oraz czysto�æ rzeki uskrzydla³y wszyst-
kich. Pierwszy postój po dwóch godzinach p³yniêcia
min¹³ w b³yskawicznym tempie. Da³o siê wyczuæ zbli-
¿aj¹c¹ siê przeszkodê, pr¹d s³ab³ i wp³ynêli�my na je-
zioro zaporowe. Jaz w Lubiczu by³ zamkniêty, czeka³a
nas 100-metrowa przenoska. Ka¿dy kajak przenosili-
�my w sze�ciu, na pasach, w pocie czo³a mozolnie po-
konuj¹c niewinnie wygl¹daj¹cy pagórek.

Do nastêpnej przenoski tylko 700 metrów. Poko-
nali�my j¹ lewym brzegiem poprzez pokrzywy, chasz-
cze i zaro�la, ale tylko na odcinku 40 metrów. Wp³y-
nêli�my na wody naszej królowej rzek. Na przedmie-
�ciach Torunia, na 731 km rozbili�my biwak.

Trzeciego dnia od rana pada³ deszcz, niebo by³o
jednolicie zaci¹gniête. Gdy wsiadali�my do kajaków,

tam przyspiesza, a na zakoñczeniach ostróg tworz¹
siê wiry i cofki. Obserwowali�my jeden wir (�rednica
na oko jakie� 80 cm, g³êboko�æ lejka 30 cm), piêknie
szumia³. Pomimo ³adnej pogody czuli�my solidne zmê-
czenie, 60-kilometrowy etap da³ nam w ko�æ. Rozbili-
�my biwak na wysokim lewym brzegu, na 845 km przed
Nowem.

Nastêpny etap liczy³ tylko 22 km brakuj¹ce do pla-
nu. Pop³ynêli�my do Korzeniewa. Wyl¹dowali�my na
terenie nadzoru wodnego w strugach deszczu. Dziêki
go�cinno�ci pracowników przemoczon¹ odzie¿ suszy-

Etap do Elbl¹ga zapowiada³ siê nijako. S³oñca na
lekarstwo, za to wietrzyk niczego sobie. D³ugi, prosty
odcinek przed �luz¹ w Micha³owie przy bocznym wie-
trze da³ siê we znaki. Po �luzowaniu i odpoczynku na-
brali�my jednak otuchy - wysz³o s³oñce. Wp³ynêli�my
w kana³ Jagielloñski. Nocleg naprzeciwko dworca ¿e-
glugi pasa¿erskiej na terenie TKKF Fala. Przed nami
wieczorna panorama elbl¹skiej starówki. Od nastêp-
nego dnia ju¿ z górki, na po³udnie.

Znów kolejny ch³odny poranek. Lekki deszczyk...
Trzeba by³o za³o¿yæ sztormiaki. Na jez. Dru¿no nielicho
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deszcz przeszed³ w intensywn¹ m¿awkê. Przed nami
by³ skromny 70-kilometrowy etap. Przed Solcem Ku-
jawskim wiatr zacz¹³ siê wzmagaæ, chmury zrzed³y,
ods³aniaj¹c s³oñce. Wiatr jednak stawa³ siê coraz sil-
niejszy. Wiej¹c od dziobu, podnosi³ falê, która na tym
akwenie dawa³a wra¿enie solidnego sztormu. Rekom-
pensat¹ mozolnej walki z ¿ywio³em by³ uroczy biwak
pod kasztanem na 783 km.

Nastêpnego dnia od rana dalszy ci¹g zajêæ z czyta-
nia Wis³y. Wielokrotnie sp³ywaj¹ca woda z podwodnej
³achy ustawia³a kajaki bokiem do nurtu. P³ynêli�my
przy brzegu, aby obserwowaæ ostrogi regulacyjne. Nurt

li�my w korytarzach budynku. Jakie to mi³e uczucie
rano za³o¿yæ co� suchego.

Szóstego dnia od rana �wieci³o s³oñce, by³o jednak
zimno. Pokonuj¹c Wis³ê i Nogat, mieli�my dop³yn¹æ do
Malborka. Bia³a Góra, pierwsze �luzowanie przy wej�ciu
na Nogat. Kompleks hydrotechniczny �luzy i jazu na Li-
wii oraz wrót i wa³ów przeciwpowodziowych... Wis³a jest
gro�na. Nogat na pocz¹tku przypomina bardziej kana³
ni¿ rzekê, z niskimi brzegami, nad którymi majestatycz-
nie przechadzaj¹ siê ¿urawie. Musieli�my jednak bar-
dziej przy³o¿yæ siê do wiose³, nie by³o czasu na czytanie
wody. Pó�niej biwak na terenie go�cinnego OSiR-u.

Siedmioro
wspania³ych

Codziennie
maraton
kajakowy.
Przedstawi-
ciele spor tu
masowego
zrzeszeni
w Krajowej
Federacji
Spor tu dla
Wszystkich:
TKKF, PTTK
w 12 dni po-
konali 500
km � trasê,
któr¹ pomy-
s³odawca
szlaku,
Józef Rusiec-
ki, zaplano-
wa³ na 3-4
tygodnie.

Od redakcji:
Przedstawiamy
fragmenty relacji
ze sp³ywu napisanej
przez jednego
z uczestników.

VII Wieloetapowy Sp³yw Klubowy ,,Pêtla Toruñska � 2005�
2-13 sierpnia 2005 r., organizator: TKKF Szczê�liwice Etapy

dzienne
1 dzieñ
64 km

2 dzieñ
51 km

3 dzieñ
52 km

4 dzieñ
62 km

5 dzieñ
22 km

6 dzieñ
38 km

7 dzieñ
42 km

8 dzieñ
28 km

9 dzieñ
20 km

10 dzieñ
25 km

10 dzieñ
56 km

12 dzieñ
40 km

razem
500 km
�rednia dziennego
etapu � 41,67 km

wia³o, na szczê�cie w plecy. Otwarta przestrzeñ dawa³a
z³udzenie stania w miejscu. Pewn¹ ulgê odczuli�my po
wej�ciu do kana³u Elbl¹skiego - nareszcie brzegi szyb-
ciej siê przesuwa³y. Narastaj¹cy deszcz przeplatany
m¿awk¹. Pierwsza pochylnia - Ca³uny Nowe. Wp³ynêli-
�my w wózek i czekali�my, zrobi³o siê nieprzyjemnie
ch³odno, przepocona odzie¿ traci³a ciep³o i przykleja³a
siê do cia³a. Wreszcie pochylnia ruszy³a. Okaza³o siê,
¿e z przeciwnej strony dokowa³y do�æ �lamazarnie dwa
jachty. Dalej posz³o jak z p³atka. Jelenie, Ole�nica, K¹ty
i Buczyniec, tu na terenie pochylni stanêli�my biwa-
kiem. O tej porze i przy takiej pogodzie turystów ju¿ nie

Od lewej:
Jerzy Poten-
tas, Andrzej
Pawlewski,
Zbigniew
Skrzymowski,
Magda Jaku-
bowska, Adam
Jakubowski,
Pawe³ Szerom-
ski, Andrzej
Wojciechowski

Tama Brodzka, pierwsza przenoska
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Resovia 100 lat
Resovia to po ³acinie znaczy Rzeszów. Nic
wiêc dziwnego, ¿e Centralno-Wojskowy
Klub Sportowy Resovia od swoich narodzin
przed stu laty by³ i jest wierny miastu nad
Wis³okiem. Wrze�niowe uroczysto�ci 100-
lecia klubu zgromadzi³y wielu znakomitych
sportowców, którzy rozs³awiali ten klub na
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach
�wiata, Europy i kraju.
Klub rozwija dzia³alno�æ pod ¿yczliwymi
skrzyd³ami w³adz miasta z prezydentem, w
przesz³o�ci pi³karzem Tadeuszem Feren-
cem na czele. To w³a�nie jemu podczas
uroczysto�ci, nad którymi honorowy patro-
nat obj¹³ prezydent RP Aleksander Kwa-
�niewski, w miejscowej filharmonii zgoto-
wano najwiêksz¹ owacjê. Uroczysto�ci
u�wietni³ obecno�ci¹ pierwszy wiceprezy-
dent Miêdzynarodowej Federacji ³uczniczej
(FITA) Paul Paulsen, podkre�laj¹c ogromne
zas³ugi dla klubu cz³onków sekcji ³uczni-
czej, z której wywodzi³a siê pierwsza na
Podkarpaciu mistrzyni �wiata, triumfatorka
�wiatowego championatu w 1955 r.,
Katarzyna Wi�niowska.
Publikacja znanego rzeszowskiego dzienni-
karza sportowego, redaktora Andrzeja
Kosiorowskiego, stanowi dokumentacjê
osi¹gniêæ zawodników i zawodniczek
Resovii podczas stuletniej dzia³alno�ci.

Gry rekreacyjne
Ukaza³a siê kolejna publikacja Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w ramach Programu kszta³cenia kadr
instruktorów rekreacji ruchowej �Gry rekreacyjne�. Pro-
gram tej specjalno�ci jest zaktualizowan¹ wersj¹ dotych-
czasowych programów szkolenia instruktorów rekreacji
ruchowej (sportu dla wszystkich) z wykorzystaniem aktual-
nych zmian i tendencji wystêpuj¹cych w danej dyscyplinie
sportu.

P³ywanie.
Nauczanie
i doskonalenie
oraz wybrane
elementy aqua
fitness
To najlepsza, jak twierdz¹ fachowcy,
publikacja dotycz¹ca p³ywania dla
instruktorów rekreacji ruchowej. Jej
autorem jest dr Krzysztof Pietrusik,
nauczyciel akademicki w Zak³adzie
P³ywania i Ratownictwa Wodnego
Akademii Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Lektura tej ksi¹¿ki utwierdza wszystkich
w przekonaniu, ¿e aktywno�æ ruchowa
w p³ywaniu ma du¿e znaczenie relaksu-
j¹ce i zdrowotne, a tak¿e kompensacyj-
no-korekcyjne. Umiejêtno�æ p³ywania
wywiera pozytywny wp³yw nie tylko na
ogólny poziom sprawno�ci fizycznej
cz³owieka, lecz tak¿e doskonali takie
cechy psychiczne, jak odwaga, zdecydo-
wanie, systematyczno�æ, zdyscyplino-
wanie i si³a woli.
Zdaniem autora ksi¹¿ka jest pierwsz¹
w Polsce prób¹ przedstawienia w
formie podrêcznikowej wybranych
zagadnieñ z zakresu p³ywania i ma
szansê zwiêkszyæ efektywno�æ zajêæ
prowadzonych w wodzie.

Wspólny jêzyk
XXI wieku.
Sztuka licytacji
Wszyscy sympatycy gry w bryd¿a powinni
jak najszybciej uzupe³niæ domow¹ biblio-
teczkê o publikacjê W³adys³awa Izdebskie-
go �Wspólny jêzyk XXI wieku. Sztuka
licytacji�. W ksi¹¿ce zaprezentowano
najnowsze osi¹gniêcia bryd¿owego �wiata.
Wiele rozwi¹zañ jest zupe³nie nieznanych,
gdy¿ zosta³y stworzone na potrzeby
�wspólnego jêzyka XXI wieku�. Praca
W³adys³awa Izdebskiego to nie tylko suchy
opis poszczególnych sekwencji. Jej priory-
tetowym celem jest zaprezentowanie
zaawansowanej wiedzy o licytacji.

Za lotem pi³ki
Czy marsza³ek Pi³sudski bywa³ na meczach
legionistów? Dlaczego Reyman nie przyj¹³
pi³karskiego zak³adu? Czy Leonidas gra³
boso? Za co chciano zlinczowaæ sêdziego po
meczu Makkabi? Czego zakazywano pi³ka-
rzom na igrzyskach w Helsinkach? Co wymy-
�li³ trener Górski przed meczem na Wembley?
Nie wiecie Pañstwo? Jest na to rada. Siêgnij-
cie po ksi¹¿kê znanego krakowskiego
dziennikarza sportowego Jana Ota³êgi �Za
lotem pi³ki�. Przekonacie siê, ¿e warto.

witryna
ksiêgarska

by³o. Szaro, mokro, tylko my, kajakarze. Kolacja pod opustosza-
³ymi parasolami nieczynnych barów. Ranek nie przyniós³ ulgi,
dalej m¿awka. Zwiedzili�my muzeum kana³u, którego najciekaw-
szym elementem jest pomieszczenie maszynowni.

Zwodowali�my, przepuszczaj¹c statek id¹cy do Ostródy i...
b³yskawicznie go dogonili�my. Okaza³o siê, ¿e kajaki w kanale
s¹ szybsze, a mo¿e to owe 300 kilometrów za nami zrobi³o swo-
je. Nareszcie wyjrza³o s³oñce. 20-kilometrowy etap zakoñczyli-
�my w po³owie jez. Ruda Woda na wysoko�ci wsi Szymonowo.

Nastêpnego dnia od rana oswajali�my siê z wilgoci¹, cel -
jez. Drwêckie. Odcinek jeziorny pokonali�my w zacinaj¹cym z
prawej burty deszczu i tak a¿ do Mi³om³yna. Deszcz usta³. Atrak-
cje �luzowania przesz³y bez wiêkszych emocji. Ze wzglêdu na
wiatr zaplanowany biwak przy wyp³ywie Drwêcy trzeba by³o prze-
nie�æ w atrakcyjne miejsce uj�cia kana³u do jeziora. Nazajutrz,
gdy pierwszy statek przep³ywa³ obok, pasa¿erowie z politowa-
niem patrzyli na wariatów, którzy w tak¹ pogodê wypoczywaj¹
na kajaku i pod namiotem. Nadrabiali�my minami i u�miecha-
mi, ale czy by³y to przekonywuj¹ce gesty?

Drwêca przywita³a nas zamkniêtym jazem pod mostem w
Samborowie. Niektórzy z nas sp³awiali kajaki, zanurzaj¹c siê w

sport dla wszystkichz  kraju i ze �wiata

wodzie. Inni woleli such¹ przeprawê, targaj¹c sprzêt przez wy-
soki nasyp. Powoli pogoda zaczê³a siê zmieniaæ, wysz³o oczeki-
wane s³oñce. P³ynêli�my do Nowego Miasta Lubawskiego. Etap
spokojny, lecz od Bratjana zaczê³o siê co� dziaæ niepokoj¹cego.
Zewsz¹d dochodzi³y okropne zapachy. Zbli¿ali�my siê do kresu
etapu. Nasz biwak znajdowa³ siê na terenie OSiRu. Wyj�cie fa-
talne, tylko na jeden kajak, l¹dowali�my po kolana w szlamie.
Tego wieczoru fetor towarzyszy³ nam do za�niêcia.

Nadszed³ ostatni dzieñ sp³ywu, meta w punkcie startu. S³o-
neczko pokaza³o siê przy �niadaniu i... tyle go by³o widaæ. Gdy
zeszli�my na wodê, deszcz rozpocz¹³ harce. Ka¿dy z posêpn¹
min¹ par³ do przodu. Na tym odcinku Drwêca tak piêknie me-
andruje, ¿e Jajkowo ogl¹dali�my ze wszystkich stron po kilka-
na�cie razy. Gdy dop³ynêli�my do Tamy Brodzkiej, opady siê
skoñczy³y. Przenie�li�my sprzêt przez jaz. Ostatni odcinek do
stanicy pokonali�my w regatowym tempie. Wreszcie meta.

Na brzegu pogratulowali�my sobie udanego sp³ywu. Oby-
�my mieli lepsz¹ pogodê podczas kolejnej eskapady. Do zoba-
czenia za rok.

Adam Jakubowski
n

Pochylnia
na Kanale
Elbl¹skim

Ju¿ po
sp³ywie
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Federacja Sportowa �Energetyk"
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, prezes Zbi-
gniew Bicki sekretarz Kazimierz Remiszewski, (22)
629 40 76, 621 91 83

Fundacja Makabi Polska
ul. Wielicka 36 lok. 16, 02-657 Warszawa, prezes zarz¹-
du Robert Czajkowski, tel./faks (22) 636 99 40, 0501
367 990, maccabi@pro.onet.pl, maccabipoland@onet.pl

Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawaprezes 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. W³odzi-
mierz 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 Bogu-
s³aw Wontor, www.sportmlodziezowy.pl, biuro@spor-
tmlodziezowy.pl

Polski Otwarty Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Sportu Psich Zaprzêgów
ul. Kiliñskiego 1, 05-180 Pomiechówek, prezes Ma³gorza-
ta 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

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

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

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, sekretarz
generalny Andrzej Gordon, tel. (22) 826 22 51 (cen-
trala), 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. Niepodleg³o�ci 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.to-
run, www.weteranila.phg.pl

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

Salezjañska Organizacja Sportowa RP
ul. Kawêczyñska 53, 03-775 Warszawa, prezes Zbigniew
Dziubiñski, wiceprezes ks. Edward Pleñ, (22) 670 06
55,  818 65 51 w. 126, e-mail: salosrp@salosrp.pl

Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan
ul. Wo�na 12, 61-777 Poznañ, prezes Tadeusz Toma-
szewski, (61) 852 93 05, 852 92 50 ,e-mail: smw-
poznan@wp.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich
Dzieci i Osób w Podesz³ym Wieku
ul. Gwardii Ludowej 1/6, 06-400 Ciechanów, prezes Zbi-
gniew Grabowski, 0604 42 34 51, (23) 672 04 48

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

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

Szkolny Zwi¹zek Sportowy
ul. Mazowiecka 7, 00-52 Warszawa, prezes Artur Pi³ka,
827 89 07,  848 91 17, e-mail: zgszs.warsza-
wa@wp.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa, prezes Mieczys³aw
Borowy, (22) 828 47 36,   826 13 29

Towarzystwo Kultury Fizycznej �Budowlani"
ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa, prezes Krzysztof
Lewicki,  (22) 846 49 42, 868 31 51, skarbnik Iwona
G³ogowska, (22) 868 31 75

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
ul. Krakowskie Przedmie�cie 6, 00-325 Warszawa,
prezes Wies³aw Ko³ak, cz³onek zarz¹du Stanis³aw
Paczkowski, (22) 827 76 51, 827 78 44, 847 39 42

Wojskowe Stowarzyszenie
�Sport - Turystyka - Obronno�æ"
al. Niepodleg³o�ci 141, 02-570 Warszawa, prezes
Rajmund Gduch, sekretarz Stanis³aw Janowicz, (22)
684 01 91

Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe
ul. Krzy¿anowskiego 46a, 01-220 Warszawa, przewod-
nicz¹cy R.G. Roman Jagieliñski zastêpca przew. R.G.
Wac³aw Hurko   dyrektor R.G. Helena Koziej, (22) 631
82 64,  631 77 07, e-mail: rgzlzs@poland.org
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Krajowa Federacja

Spor tu dla Wszystkich

zaprasza na now¹
stronê internetow¹

http://federacja.com.pl

zapowiedzi imprez organizowanych przez
Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich

aktualno�ci

materia³y edukacyjne

wydania biuletynu �Sport dla
wszystkich� z 2005 r.

Na stronie WWW mo¿na zg³osiæ udzia³ w
seminariach organizowanych przez KFSdW
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Krajowa
Federacja Sportu
dla Wszystkich
ul. Wspólna 61; 00-687 Warszawa

tel./fax  (0-22) 825-85-88, 825-11-13

http://federacja.com.pl

e-mail: federacja@post.pl
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