od redakcji

Mi³e
Kole¿anki!
Szanowni
Koledzy!

R

Rok 2006 jest dla nas rokiem szczególnym. Ju¿
podczas czerwcowego zlotu w Sierakowie rozpoczniemy rok obchodów 50-lecia TKKF. G³ównym miejscem tych obchodów bêd¹ boiska, sta-

S

erdeczne podziêkowania
za owocn¹ wspó³pracê w 2005 roku
z najserdeczniejszymi ¿yczeniami
wszelkiej pomylnoci
w Nowym Roku

sk³ada Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
oraz redakcja biuletynu

diony, baseny, a ich uczestnikami bêd¹ tysi¹ce

Mimo ró¿nych trudnoci zajmujemy znacz¹ce miej-

Polaków. Wierzê, ¿e znajdziemy te¿ czas, by po-

sce poród stowarzyszeñ upowszechniaj¹cych kul-

rozmawiaæ o dokonaniach, wymieniæ siê do-

turê fizyczn¹ w Polsce. Jest to zas³ug¹ dzia³aczy,

wiadczeniami, wyró¿niæ najlepszych...

ich otwartoci na zmieniaj¹ce siê warunki i potrzeby

Nowe w³adze wybierzemy w samorz¹dach lokalnych, które s¹ naszym najwa¿niejszym sojusz-

W kolejnym roku dzia³alnoci powinnimy konty-

nikiem w krzewieniu Sportu dla Wszystkich.

nuowaæ wczeniej sprawdzone i powszechnie ak-

Wybierzmy ludzi, którzy zapewni¹ w³aciwe

ceptowane formy i metody dzia³ania. Wyra¿am

miejsce dla sportu w programach oraz bud¿e-

przekonanie, ¿e nasze kierunki dzia³alnoci w roku

tach gmin i miast.

2006 u³atwi¹ zaprogramowanie dzia³añ w takich

Kole¿anki i Koledzy!

SALOS, TPD, Uczniowskie Kluby Sportowe...

jest upowszechnianie kultury fizycznej Dla Ka¿-

W roku 2006 ¿yczê, aby spe³ni³y siê nasze naj-

dego, niezale¿nie od wieku, p³ci i statusu ma-

skrytsze marzenia w ¿yciu osobistym, a wszel-

terialnego, oraz stwarzanie szerokim rzeszom

kie zawodowe zamierzenia niech bêd¹ jednym

spo³eczeñstwa warunków do systematycznego

pasmem sukcesów.

Efektem naszych dzia³añ jest widoczny wzrost
wiadomoci i poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywnoci ruchowej w warunkach stworzonych przez wspó³czesn¹ cywilizacjê.

sport
dla wszystkich

organizacjach, jak: TKKF, LZS, Start, PTTK, LOK,

Celem Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce.
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spo³eczne, ich zaradnoci i zaanga¿owania.

Warszawa, grudzieñ 2005 r.

Mieczys³aw Borowy

I wiceprezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich
Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
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5 Sport masowy zaczyna siê
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Wywiad z Ew¹ Susk¹, dyrektorem Depar tamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej Ministerstwa Spor tu i przewodnicz¹c¹
Komitetu Organizacyjnego
warszawskiego kongresu
TAFISA
6 Ustawa o sporcie kwalifikowanym - zadanie pierwszoplanowe
Jaka przysz³oæ czeka polski
sport kwalifikowany? Rozmowa
z ministrem sportu, Tomaszem
Lipcem

36 Prezentacja dobrych praktyk
Szkolny Klub Sportowy "Jantar"
Racot (woj. wielkopolskie, pow.
kociañski)

20 Zapraszamy!
Zapowied ogólnopolskiego
forum wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i dzia³aczy
stowarzyszeñ kultury fizycznej
nt. "Sport dla wszystkich
w gminach, miastach i powiatach"

Sport dzieci i m³odzie¿y

21 Pani pose³ ³amie bariery
Rozmowa z wielokrotn¹ medalistk¹ mistrzostw wiata
i igrzysk paraolimpijskich,
pos³ank¹ Ma³gorzat¹ Olejnik

Z ¿ycia Federacji

22 Sport osób niepe³nosprawnych

8 Aktywizacja spo³eczeñstwa
Cykl miêdzywojewódzkich
seminariów organizowanych
przez KFSdW w 2005 r.

25 Ogólnopolskie sympozjum
naukowe "Sport jako
kulturowa rzeczywistoæ"

10 VII Ogólnopolski Festiwal
Sportów Wodnych
Fina³ Pucharu Polski Juniorów
w Kajak-Polo, Dru¿ynowa Liga
Podlasia w p³ywaniu; turniej
pi³ki wodnej UKS-ów, pokazy
p³etwonurkowania i rodeo
kajakowego
14 XII Sportowy Turniej
Miast i Gmin 2006
1 czerwca 2006 roku po raz
dwunasty na terenie ca³ego
kraju przeprowadzony zostanie
Sportowy Turniej Miast i Gmin,
najwiêksza impreza spor tu
masowego nie tylko w Polsce,
ale równie¿ w Europie

Wydawca
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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masowy
zaczyna siê
od potrzeby
jednostki

Z Ew¹ Susk¹,
dyrektorem
Departamentu
Wspó³pracy
Miêdzynarodowej

Redakcja Sportu dla wszystkich jeszcze raz serdecznie
gratuluje wybrania pani do
Komitetu Wykonawczego TAFISA. Jakie ma pani plany dzia³alnoci w kadencji 2005-2009?

 Do tej pory w dzia³alnoci TAFISA (Trim
and Fitness International Sport for All, orMinisterstwa
ganizacji miêdzynarodowej skupiaj¹cej orgaSportu i przewodninizacje sportu dla wszystkich ze 103 krajów:
39 europejskich, 23 afrykañskich, 16 z obu
cz¹c¹ Komitetu
Ameryk oraz 29 z rejonu Azji i Oceanii) ton
Organizacyjnego
nadawa³a sekcja azjatycka - ASFAA. Teraz,
warszawskiego
dziêki wyborowi do w³adz piêciu Europejczykongresu TAFISA
ków, chcielibymy powo³aæ w ramach TAFISA europejski odpowiednik ASFAA.
rozmawia³ Jerzy
Opracowujemy aktualnie Strategiê dla
Jakobsche
Europy. W jej realizacjê zaanga¿owane bêd¹
wszystkie pañstwa europejskie, przy czym
chcielibymy wzmocniæ pozycjê pañstw Europy rodkowej
i Wschodniej. Moja rola ma polegaæ miêdzy innymi na zdynamizowaniu tych dzia³añ. To, co osi¹gnê³a ASFAA, jest
wzorem dla krajów europejskich. Dobrze by by³o wykorzystaæ sprawdzony wielokrotnie model dzia³alnoci.
Chcielibymy, aby w realizacji naszych celów w sporcie
dla wszystkich pracowa³o jak najwiêcej wolontariuszy. Ich
zaanga¿owanie przek³ada siê na zwiêkszenie liczby osób korzystaj¹cych z aktywnej formy spêdzania wolnego czasu.

Jak mo¿na zachêcaæ spo³eczeñstwo
do aktywnoci ruchowej?

 Ludzie czêsto korzystaj¹ z ró¿nych form spêdzania tego
czasu niejako na w³asny rachunek. Trzeba g³ono mówiæ
o tym, ¿e sport dla wszystkich ma wielkie znaczenie dla
podniesienia wydajnoci w pracy, regeneracji si³, a tak¿e
dla poprawy zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Tych, których staæ na uprawianie sportu, nie trzeba specjalnie namawiaæ, nie trzeba do nich docieraæ. Wa¿ne jest,
by stwarzaæ jak najlepsze warunki tym, którzy nie mog¹
zainwestowaæ skromnych rodków finansowych, którymi
dysponuj¹, w zorganizowane uprawianie sportu.

Jestem zdania, ¿e potrzebna jest sta³a promocja aktywnoci ruchowej spo³eczeñstwa. Sport dla wszystkich jest dzia³alnoci¹ dobrowoln¹, nie mo¿na jej narzucaæ. Trzeba o tym
mówiæ, ¿e sport to nie tylko wyczyn, medale i powody do dumy
b¹d tragedii narodowej. Jeli kto przekona siê, ¿e ruszaj¹c
siê mo¿na naprawdê przyjemnie spêdziæ czas, to przyci¹gnie
innych. Takie zachowanie to gwarancja integracji spo³ecznej.
W pracy na rzecz spo³eczeñstwa trzeba wykorzystywaæ
tak¿e dowiadczenia ludzi, którzy potrafi¹ podejmowaæ interesuj¹ce inicjatywy. Dla tych ludzi gwarancj¹ pozwalaj¹c¹ inaczej spojrzeæ na zaanga¿owanie spo³eczne jest w
polskim prawodawstwie ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Ci, którzy anga¿uj¹ siê spo³ecznie, mog¹ uzyskaæ zwrot ponoszonych kosztów.

We w³adzach TAFISA jest Pani jedyn¹
Europejk¹, ale nie jedyn¹ kobiet¹.
Jaka jest rola kobiet w tej organizacji?

 W Komitecie Wykonawczym TAFISA oprócz mnie zasiadaj¹ jeszcze dwie kobiety, Comfort Nwankwo z Nigerii i Mitra Rouhi Dehkordi z Iranu. W czasie wrzeniowego kongresu w Warszawie zgodzi³ymy siê, ¿e rola kobiety w budowaniu nowej jakoci sportu dla wszystkich jest niezwykle wa¿na. Kobieta jako matka jest w stanie, poprzez ci¹g³e
przebywanie i opiekê, zaszczepiæ w potomstwie mi³oæ do
sportu, mo¿e i powinna byæ wzorem do naladowania, powinna inspirowaæ dzieci, by rusza³y siê wiêcej.
TAFISA, a na pewno jej europejska grupa, planuje upowszechniæ szereg programów i kampanii, aby jeszcze bardziej podkreliæ
rolê kobiety w promowaniu aktywnoci fizycznej i zdrowego trybu ¿ycia w spo³eczeñstwach. Dowiadczenia w tym zakresie s¹
ró¿ne w wielu krajach. Jestem otwarta na ca³kiem nowe pomys³y
i chêtnie bêdê wspó³pracowaæ ze wszystkimi, którzy chc¹ dyskutowaæ i dzia³aæ. Przydatna w tej dzia³alnoci bêdzie moja praca w
Ministerstwie Sportu, gdzie zajmujê siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ , równie¿ z miêdzynarodowymi pozarz¹dowymi organiza-

>>>
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Ustawa o sporcie

kwalifikowanym
zadanie

pierwszoplanowe

Romowa
z To m a s z e m
Lipcem,
ministrem
spor tu

Jak znacznego zakresu nowelizacji wymaga ustawa o sporcie kwalifikowanym?

 Moim zdaniem w tym przypadku nie bêdzie mo¿na mówiæ
o nowelizacji. Nie ma sensu poprawiaæ tego, co jest bublem
legislacyjnym, konieczne jest stworzenie zupe³nie nowego
projektu. Ju¿ przygotowywane s¹ za³o¿enia do nowej ustawy, które zostan¹ przedstawione do zaopiniowania w rodowisku sportowym. Chcê, aby ju¿ na etapie tworzenia projekt ustawy by³ szeroko konsultowany w rodowisku, aby
nie by³ tworzony wy³¹cznie przez prawników, ale tak¿e przez
ludzi na co dzieñ maj¹cych kontakt ze sportem.

Ustawa
o sporcie
by³a le przygotowana 
uwa¿a miniKiedy mo¿na siê spodziewaæ zakoñczenia
ster spor tu, prac nad nowym projektem?
Tomasz Lipiec.  Nie mamy cile okrelonego terminu, w tym przypadku
Jaka przy- popiech nie jest wskazany, aby nie pope³niæ tych b³êdów, z
sz³oæ czeka którymi obecnie mamy do czynienia. S¹dzê, ¿e w po³owie
polski spor t przysz³ego roku projekt bêdzie gotowy po konsultacjach ze
kwalifiko- wszystkimi zainteresowanymi stronami. Nie kryjê, ¿e to zadanie stawiam sobie jako priorytetowe, gdy¿ nowa ustawa
wany? bêdzie podstaw¹ do dzia³ania na przysz³e lata.

W ubieg³ych latach kwoty w bud¿ecie przeznaczone na sport by³y z roku na rok ni¿sze. Czy s¹dzi pan, ¿e uda siê to zmieniæ?

 Rzeczywicie ten spadek w ostatnich kilkunastu latach
jest znaczny, od jednej dziesi¹tej bud¿etu do szeciu setnych. Bêdziemy siê starali, aby tzw. rodki specjalne w

>>> cjami sportu dla wszystkich. Ponadto to w³anie Ministerstwo

Sportu przygotowuje projekty dzia³añ i regulacji odnosz¹cych siê
do sfery sportu powszechnego w Polsce.

Zainteresowanie sportem powszechnym
w wiecie nie jest przypadkowe, co raz
czêciej wskazuje siê w³anie na aktywnoæ ruchow¹ jako sposób rozwi¹zywania
istotnych problemów spo³ecznych.

 Problem powszechnej aktywnoci fizycznej jest coraz czêciej podnoszony na forum ró¿nych gremiów miêdzynarodowych, takich jak Rada Europy, Komisja Europejska, ONZ
czy wiatowa Organizacja Zdrowia. Ciekawe projekty przedstawiaj¹ tak¿e miêdzynarodowe federacje sportowe.
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bud¿ecie by³y w wiêkszej iloci przeznaczone na sport. Mamy
takie deklaracje. Tworzona jest aktualnie autopoprawka do
bud¿etu na 2006 rok, mam nadziejê, ¿e otrzymamy wy¿sze
ni¿ wczeniej zak³adano fundusze. Tym bardziej ¿e bêd¹
potrzebne rodki na pracê zespo³u przygotowuj¹cego projekt organizacji pi³karskich mistrzostw Europy w 2012 roku.

Czy uwa¿a pan, ¿e w sk³adzie Rady Ministrów istnieje lobby sportowe, które bêdzie pozytywnie nastawione do sportu i
kultury fizycznej?

 O sportowym lobby w rz¹dzie chyba jeszcze za wczenie mówiæ, ale optymizmem napawa mnie nastawienie pana premiera, który jest cz³owiekiem sportu. Przecie¿ pierwszy raz w historii w expose premiera by³a poruszana problematyka sportu.

W polskim sporcie s¹ dyscypliny, których
przedstawiciele osi¹gaj¹ licz¹ce siê wyniki, ale s¹ tak¿e takie, które mo¿na uznaæ
za niszowe. Czy ministerstwo nie zamierza zmieniæ zasad ich finansowania, wiêcej rodków bud¿etowych przeznaczaæ
tam, gdzie mo¿emy liczyæ na medale
i sukcesy, mniej natomiast tam, gdzie
trudniej o dobre wyniki?

 Jestem za wiêksz¹ gradacj¹ przy podziale rodków finansowych od 2006 roku. Chcemy mocniej wspomagaæ
dyscypliny strategiczne dla naszego sportu, choæ nie zawsze ich przedstawiciele zdobywaj¹ medale. Liczby medali wywalczonych na mistrzostwach wiata czy Europy to
tylko jedno kryterium oceny. Liczy siê tak¿e popularnoæ,
fakt, czy jest to dyscyplina olimpijska, czy nie. Popularnoæ dyscypliny to w wielu przypadkach o wiele wiêksza
mo¿liwoæ pozyskiwania rodków pozabud¿etowych. A nie

W aspekcie spo³ecznym sport jawi siê jako narzêdzie
rozwi¹zania patologii, takich jak alkoholizm, narkomania,
chuligañstwo, czy problemów zwi¹zanych z tzw. wykluczeniem spo³ecznym. Podkrela siê walory edukacyjne sportu,
akcentuje walkê z siedz¹cym trybem ¿ycia.
Musimy wiêc zjednoczyæ si³y i wype³niæ nowymi treciami nasz¹ dzia³alnoæ, aby has³o Sport pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego nie by³o pustym frazesem.
Chcia³abym jako Polka wnieæ do TAFISA nasze najlepsze dowiadczenia.

Jest pani przewodnicz¹c¹ Komisji
Sportu dla Wszystkich Polskiego
Komitetu Olimpijskiego...

wydatkowania rodków bud¿etowych. Takimi rodkami kontroli
ministerstwo dysponuje, wczeniej mia³a je tak¿e Polska Konfederacja Sportu. Problem tylko w tym, ¿e te mo¿liwoci dotychczas nie
by³y skutecznie wykorzystywane. Deklarujê, ¿e biuro kontroli ministerstwa bêdzie dzia³a³o rzeczywicie a nie tylko na papierze.

Tomasz
Lipiec,
minister
spor tu

zawsze dyscyplina strategiczna jest popularna, wymaga
wiêkszych nak³adów.

Wiele klubów sportowych ma powa¿ne
k³opoty finansowe. Czy ministerstwo
widzi mo¿liwoæ wspomagania finansowego ich dzia³alnoci? W jaki sposób
zaktywizowaæ spo³ecznoci lokalne
i samorz¹dy do ich wsparcia?

 W samorz¹dach, niestety, czêsto fundusze przeznaczone na sport s¹ wydawane na inne cele. Chcemy doprowadziæ do sytuacji, ¿eby rodki by³y wydawane zgodnie z
ich przeznaczeniem. Sytuacja wielu klubów jest rzeczywicie z³a, czêsto nie z ich winy. Mo¿e rozwi¹zaniem bêdzie uzdrowienie sytuacji w zwi¹zkach sportowych, tak,
aby to one ze swoich funduszy wspomaga³y kluby, w których trenuj¹ przedstawiciele ich dyscyplin.
Z dotacji bud¿etowych zwi¹zki bêd¹ np. mog³y maksymalnie
wydaæ do dziesiêciu procent na koszty administracyjne, reszta
musi byæ obligatoryjnie przeznaczona tylko na dzia³alnoæ
statutow¹ - od sportu wyczynowego do rekreacji.

W polskim sporcie coraz g³oniej o korupcji. Co szef resortu sportu na to zjawisko?

 Z jednej strony jestem za wiêksz¹ autonomi¹ zwi¹zków sportowych, ale jednoczenie o wiele dok³adniejsza musi byæ kontrola

 Komisja ma bogaty plan dzia³alnoci. Organizujemy seminaria i dyskusje, czerpi¹c jak najlepsze przyk³ady z dotychczasowej praktyki. Bêdziemy przenosiæ z dzia³alnoci TAFISA na nasz
polski grunt wszystkie ciekawe pomys³y, bowiem nowy komitet
wykonawczy i nowy prezydent Shang Hi-Rhee zamierzaj¹ opracowaæ strategiê dzia³ania i promocji w sposób nowoczesny.
TAFISA bêdzie skuteczniej docieraæ ze swoimi akcjami,
uwiadamiaj¹c potrzebê aktywnoci fizycznej wszystkich
grup spo³ecznych, wiekowych, etnicznych i kulturowych.
Na forum komisji propagowaæ bêdziemy tak¿e dzia³alnoæ globalnego uniwersytetu - Internetowej Akademii TAFISA. To druga na wiecie uczelnia, obok United States
Sport Academy, która bêdzie nadawaæ tytu³y magistra i stopnie doktora.

Nie bêdziecie jednak mogli kontrolowaæ sposobów wydawania rodków sponsorskich
przez zwi¹zki To w³anie te fundusze czasami
znikaj¹i musi ich szukaæ prokuratura.

 rodkami bud¿etowymi i sponsorskimi w zwi¹zkach zajmuj¹ siê ci sami ludzie. Je¿eli sytuacja w zwi¹zku jest zdrowa, nie ma problemów. Ale kontrol¹ nad wydawaniem rodków sponsorskich mog¹ rzeczywicie zajmowaæ siê tylko sami
darczyñcy. I je¿eli s¹ tym zainteresowani, czyni¹ to wielce
skutecznie. wiadczy o tym ostatnia decyzja Grupy Lotos o
zawieszeniu wspó³pracy z PZN. Dzisiaj firmy komercyjne nie
wyrzucaj¹ pieniêdzy w b³oto, to jest przecie¿ transakcja wi¹zana - fundusze w zamian za reklamê i promocjê. Je¿eli pozytywnych efektów nie ma, wspó³praca szybko siê koñczy.

Polski Komitet Olimpijski wyst¹pi³ z propozycj¹, ¿e przejmie pe³n¹ odpowiedzialnoæ za przygotowania do igrzysk, tak¿e
odpowiedzialnoæ za wynik, ale musi na
to otrzymaæ fundusze z ministerstwa.

 Rozmawia³em na ten temat z prezesem PKOl Piotrem Nurowskim, wyjanilimy sprawê. Na pewno PKOl musi mieæ
wiêkszy wp³yw na przygotowania do igrzysk, nie tylko zajmowaæ siê rezerwacj¹ biletów lotniczych, zakwaterowaniem w
wiosce olimpijskiej czy strojami zawodników. Ale sport wyczynowy to nie tylko igrzyska, to mistrzostwa wiata i Europy,
Puchary wiata i wiele innych imprez, którymi bêdzie siê zajmowa³o ministerstwo i zwi¹zki sportowe mu podleg³e.

Jakie s¹ pana nadzieje zwi¹zane ze startem na igrzyskach olimpi-jskich w Turynie w lutym 2005 roku?

 Jestem realist¹, znam nasze miejsce w szyku w dyscyplinach zimowych. Liczê na punktowane miejsca skoczków,
biathlonistów, ³y¿wiarzy szybkich. Ale po cichu mam nadziejê, ¿e jednak wzbogacimy polsk¹ kolekcjê medalow¹.

www.msport.gov.pl
Kongres TAFISA w Warszawie
to sukces organizatorów...

 Celem warszawskiego kongresu by³o pokazanie, ¿e nie
trzeba wyrafinowanych obiektów, aby uprawiaæ sport. Na
wiecie wielkie imprezy masowe koncentruj¹ siê w parkach,
tak jest w Azji i Ameryce Po³udniowej, tak jest w s³ynnym z
tego nowojorskim Central Parku. Sport masowy zaczyna
siê od potrzeby jednostki. Tym procesem trzeba umiejêtnie
pokierowaæ. Zaprezentowaæ proste gry i æwiczenia, ³atwe
do wykonania dla uczestnicz¹cych w imprezie, bez wzglêdu
na wiek. Jako gospodarze kongresu, ocenionego wysoko
przez wszystkich, zaprezentowalimy stare polskie gry i
sporty.
n
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kalendarz imprez

Krajowej Federacji Spor tu dla Wszystkich w 2006 r.

z

1

Ogólnopolskie forum wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i dzia³aczy stowarzyszeñ
kultury fizycznej nt. Sport dla wszystkich w
gminach, miastach i powiatach
23 marca 2006 r., Pa³ac Kultury i Nauki, Warszawa
Kontynuacja zadañ z lat ubieg³ych. Spotkanie dzia³aczy
samorz¹dowych z w³adzami resortu sportu. Przewidywany
udzia³ ok. 250 osób. Forum po³¹czone z udzia³em uczestników w Miêdzynarodowych Targach Sport-Rekreacja 2006.
Informacje: str. 20.

2

XII Miêdzynarodowe Targi Mody Sprzêtu
i Budownictwa Sportowego
SportRekreacja 2006
2-4 marca 2006 r., Pa³ac Kultury i Nauki, Warszawa
Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu. Zapowied
targów w dalszej czêci numeru.

3

Ogólnopolskie seminaria dla dzia³aczy samorz¹dów i stowarzyszeñ kultury fizycznej nt. Rola
samorz¹dów lokalnych i stowarzyszeñ kultury
fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i m³odzie¿y
18-19 maja 2006 r. - Kielce (woj. wiêtokrzyskie, ³ódzkie,
lubelskie)
7-8 wrzenia 2006 r. - Miêdzyzdroje (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie)

z ¿ycia federacji

21-22 wrzenia 2006 r. - £om¿a (woj. podlaskie, warmiñsko-mazurskie, mazowieckie)
19-20 padziernika 2006 r. - Bochnia (woj. ma³opolskie,
l¹skie, podkarpackie)
Organizator: MS, KFSdW. Kontynuacja bezporednich
spotkañ kierownictwa Ministerstwa Sportu z dzia³aczami
samorz¹dowymi na temat upowszechniania kultury
fizycznej w spo³eczeñstwie. Tematyka spotkañ poszerzona o Sport dla wszystkich w UE, przepisy unijne dotycz¹ce kultury fizycznej oraz sposoby finansowania.
Przewidywany udzia³ 4 x 100 osób.

6

Wodne Igrzyska 2006
2628 maja 2006 r. - Choszczno
1416 lipca 2006 r. - ¯erków k. Poznania
2527 sierpnia 2006 r. - Augustów
Cykl ogólnopolskich zawodów uczniowskich klubów sportowych na akwenach odkrytych (kajak-polo, pi³ka wodna,
p³ywanie, rodeo kajakowe, p³etwonurkowanie, ratownictwo
wodne), przewidywany udzia³. ok. 1000 osób.

IX Miêdzynarodowe Sympozjum Sport dla Wszystkich
strategi¹ jutra
4-5 czerwca 2006 r., Zamoæ
W organizowanym tradycyjnie w ramach zamojskiego Festiwalu
Sportu Dzieci i M³odzie¿y miêdzynarodowym sympozjum wezm¹
udzia³ przedstawiciele akademii wychowania fizycznego i dzia³acze sportu masowego z: Bia³orusi, Holandii, S³owacji, Rosji,
Ukrainy i Polski - ok. 100 osób. G³ównym celem jest wymiana
dowiadczeñ w pracy nad wzrostem aktywnoci ruchowej spo³eczeñstwa, w tym osób niepe³nosprawnych oraz zwiêkszenie roli
sportu i rekreacji w procesie integrowania pañstw UE.

4
5

XII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2006
1 czerwca 2006 r., ca³y kraj
Najwiêksza impreza sportu masowego w Polsce.
Kontynuacja zadañ z lat ubieg³ych, przewidywany udzia³
500 miast i gmin i ponad 4 mln startuj¹cych. Udzia³
w wiatowym Challenge Day 2006. Informacje: str. 14

Miêdzywojewódzkie seminaria nt. Spor t dzieci i m³odzie¿y
wa¿nym instrumentem aktywizacji spo³ecznej i zawodowej
spo³ecznoci lokalnych w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹

Aktywizacja

spo³eczeñstwa

Organizacja tego typu seminariów sta³a siê
ju¿ niejako specjalnoci¹ KFSdW. S¹ to spotkania dzia³aczy sportu masowego i samorz¹dowców z przedstawicielami resortu sportu.
Tegoroczne seminaria oparte by³y na dwóch
programach realizowanych przez Departament
Sportu Powszechnego MENiS, obecnie Ministerstwa Sportu: Program Sport Wszystkich
Dzieci i Miêdzynarodowy rok sportu i wychowania fizycznego. Realizacjê tych programów
przedstawiali w referatach inauguracyjnych
przedstawiciele DSP MS: naczelnik Wojciech
Kudlik oraz Tadeusz Ro¿ej i Gra¿yna Felczak.
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Jak zwykle obecnoæ przedstawicieli Ministerstwa Sportu by³a okazj¹ do poruszenia kwestii
najbardziej nurtuj¹cych rodowisko. Najwiêcej
pytañ dotyczy³o mo¿liwoci wspó³pracy pozarz¹dowych stowarzyszeñ kultury fizycznej z administracj¹ pañstwow¹, szczególnie w kwestii
pozyskania rodków finansowych na realizacjê programów statutowych oraz mo¿liwoci
otrzymania sprzêtu sportowego.
Ponadto w ramach seminariów omawiane by³y zagadnienia Bezpieczeñstwa zdrowia i ¿ycia dzieci i m³odzie¿y  uczestników
imprez sportowych, turystycznych i rekre-

acyjnych. Wyk³ad mec. Leszka Zieliñskiego w czêci dotycz¹cej obowi¹zków nauczycieli, trenerów i instruktorów maj¹cych pod
opiek¹ nieletnich wzbudzi³ wiele kontrowersji. Przedstawione przez wyk³adowcê sytuacje
z ¿ycia wziête, dotycz¹ce wypadków, którym
ulegaj¹ dzieci podczas zajêæ sportowych, wywo³a³y wiele emocji. Okaza³o siê, ¿e znajomoæ przepisów prawa z zakresu zapewnienia bezpieczeñstwa dzieciom - uczestnikom
zajêæ sportowych wród kadry jest dalece niewystarczaj¹ca. Dlatego tak potrzebne jest
upowszechnianie wiedzy na ten temat.
Nie mniej istotny temat poruszy³a w swoim wyk³adzie mgr El¿bieta Piotrowska, omawiaj¹c podstawy prawne i finansowe dzia³alnoci UKS-ów. Temat zawsze aktualny ze
wzglêdu na ci¹g³¹ aktualizacjê przepisów o ra-

XII Miêdzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i M³odzie¿y
- Zamoæ 2006
24 czerwca 2006 r., Zamoæ
Festiwal zgromadzi na starcie m³odych spor towców, reprezentantów miast z Bia³orusi, Holandii, Niemiec, S³owacji, Rosji, Ukrainy
i Polski  ³¹cznie ponad 2,5 tys. osób. Rywalizowaæ bêd¹ w
biegach prze³ajowych, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie
oraz grach zespo³owych: pi³ce no¿nej, koszykówce, siatkówce,
pi³ce rêcznej, kajak-polo.

7
8

IX Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia w Sierakowie
1012 czerwca 2006 r., Sieraków Wlkp.
W festiwalu uczestniczyæ bêd¹ reprezentacje stowarzy-

szeñ kultur y fizycznej oraz akademii wychowania fizycznego.
Przewidywany udzia³ oko³o 2,5 tys. osób.
Prezentacje odbywaæ siê bêd¹ na boiskach, w hali sportowej oraz
na akwenie jeziora Jaroszewskiego.
Bêd¹ to stare, czêsto zapomniane gry i zabawy na wie¿ym
powietrzu, jak równie¿ nowe formy rekreacji ruchowej, które
mo¿na wykorzystaæ podczas obozów, kolonii, festynów czy nawet
wyjazdów za miasto.
Najciekawsze propozycje programowe zaprezentowane na festiwalu wyró¿nione zostan¹ dyplomami, które wrêcz¹ gocie oficjalni  przedstawiciele Ministerstwa Sportu, PKOl i w³adz województwa wielkopolskiego.
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VIII Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych w Wyszkowie na basenie krytym (kajak-polo, p³ywanie, pi³ka
wodna, rodeo kajakowe, p³etwonurkowanie, ratownictwo wodne)
7-10 grudnia 2006 r., Wyszków
W ramach programu Sport wszystkich dzieci organizowane s¹
zawody UKS-ów. Celem g³ównym festiwalu jest popularyzacja
sportów wodnych i samego p³ywania jako podstawowej dyscypliny sportu, kszta³tuj¹cej prawid³owy rozwój dzieci i m³odzie¿y.
Zmagania m³odych sportowców przeplatane s¹ pokazami ratownictwa wodnego i nurkowania. Ratownicy prezentuj¹ sposoby
udzielania pomocy ton¹cym na wodzie z wykorzystaniem sprzêtu
ratowniczego. W pokazach aktywnie uczestnicz¹ nie tylko zawodnicy, ale równie¿ m³odociana publicznoæ. Przewidywany udzia³
1000 osób.

Terminy i miejsca realizacji
1920 maja 2005 r.
Katowice (woj. l¹skie, wiêtokrzyskie, ma³opolskie)

2021 padziernika 2005 r.
Sieraków (woj. wielkopolskie,
lubuskie, dolnol¹skie)

chunkowoci, amortyzacji rodków trwa³ych,
podatku VAT, zasadach rachunkowoci, ZUS.
Z kolei w wyst¹pieniach samorz¹dowców: wójtów, burmistrzów, przedstawicieli
urzêdów marsza³kowskich, prezentowana
by³a rola samorz¹du terytorialnego w upowszechnianiu sportu i rekreacji. Poruszono
równie¿ problem dostêpnoci obiektów sportowych do uprawiania sportu i rekreacji
przez osoby niepe³nosprawne.
Z tematem Realizacja programu - Animator sportu dzieci i m³odzie¿y wyst¹pili
przedstawiciele ZG Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego. Przekazali podstawowe informacje dotycz¹ce warunków przyst¹pienia do
programu i finansowania.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³o niezwykle barwne wyst¹pienie dr Iwony Michnie-

34 listopada 2005 r.
Ciechanów (woj. mazowieckie,
podlaskie, warmiñsko-mazurskie)

wicz  wyk³adowcy akademickiego, kuratora
s¹dowego, instruktora fitness. W wyk³adzie
Kultura Fizyczna wa¿nym instrumentem resocjalizacji zaprezentowa³a ona wyniki badañ
prowadzonych w zak³adach karnych, maj¹cych na celu okrelenie stopnia przydatnoci
sportu w procesie resocjalizacji skazanych. Zajêcia z aerobicu, które prowadzi³a, przynios³y
bardzo obiecuj¹ce wyniki. W dalszej czêci
numeru przedstawiamy artyku³ Iwony Michniewicz na ten temat.
Organizacja seminariów przyczynia siê
do aktywizacji samorz¹dów lokalnych w
dziele usportowienia naszego spo³eczeñstwa. Jak wykazuj¹ nasze wieloletnie obserwacje, niezwykle istotny jest bezporedni
kontakt dzia³aczy sportu masowego z przedstawicielami Ministerstwa Sportu. Swoje do-

1718 listopada 2005 r.
Puck (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie)

wiadczenia i problemy w dzia³alnoci na
rzecz upowszechniania sportu i rekreacji,
szczególnie wród dzieci i m³odzie¿y, poruszaæ mog¹ w bezporedniej dyskusji.
Celem g³ównym organizowania naszych
seminariów by³o przedstawienie uczestnikom
- dzia³aczom sportu masowego mnóstwa
mo¿liwoci, jakie niesie aktywnoæ na polu
upowszechniania sportu i rekreacji wród
m³odego pokolenia. Nie bez znaczenia jest
równie¿ wykorzystywanie sportu do zwalczania patologii spo³ecznych i zdrowotnych.
Po przyjêciu Polski do Unii Europejskiej
budujemy spo³eczeñstwo obywatelskie. Aktywizacja tej dziedziny ¿ycia spo³ecznego s³u¿y w³anie tym celom.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
n
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n Fina³ Pucharu Polski
Juniorów w Kajak-Polo
n Dru¿ynowa Liga Podlasia
w p³ywaniu; turniej pi³ki wodnej
Uczniowskich Klubów Spor towych
n Pokazy p³etwonurkowania
i kajakowego rodeo

Podczas Festiwalu w Augustowie sporo emocji wzbudzi³
pokaz "kajakowego rodeo"

VII Ogólnopolski

Festiwal
Sportów

Jeden z podstawowych elementów technicznych "kajakowego
rodeo", to umiejêtnoæ "p³ywania na dziobie kajaka"

Wodnych

Na basenie Parku Wodnego w Augustowie odby³ siê, tradycyjnie ju¿ w pierwszy weekend grudnia, VII Ogólnopolski
Festiwal Sportów Wodnych, organizowany przez Krajow¹
Federacjê Sportu dla Wszystkich. rodki finansowe na organizacjê imprezy przekaza³o Ministerstwo Sportu w ramach
realizacji zadañ programu Sport Wszystkich Dzieci.

Ka¿dego roku Festiwal odbywa siê w innym rejonie Polski. Jego gospodarzem by³ ju¿ Ciechanów, Sierpc, Zamoæ,
Warka, Bochnia i Kudowa Zdrój. W tym roku zawita³ do
Augustowa, letniej stolicy sportów wodnych. Z tego miasta
wywodz¹ siê m.in. kajakowi Mistrzowie wiata i medalici
olimpijscy Piotr Markiewicz, Adam Wysocki i Marek Twardowski. Z miejskiego basenu korzystaj¹ Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Augustowskie Towarzystwo P³ywackie,
skutecznie popularyzuj¹c naukê p³ywania wród dzieci i
m³odzie¿y oraz szkol¹c m³odzie¿ uzdolnion¹ w sekcjach p³ywania i pi³ki wodnej. Bardzo istotny wp³yw na powodzenie
imprezy mia³o zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych miasta, dzia³aczy augustowskich klubów kajakowych i p³ywackich, Okrêgowego Zwi¹zku Kajakowego i P³ywackiego oraz
kierownictwa i pracowników Miejskiego Parku Wodnego.
W ramach Festiwalu rozegrano zawody p³ywackie z cyklu
Dru¿ynowa Liga Podlasiadla dzieci, m³odzików i juniorów
na dystansach 50 i 100 m (w ró¿nych stylach dziewcz¹t i ch³opców) oraz wycigi sztafetowe 4x50 m stylem zmiennym dziewcz¹t i ch³opców. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³o siê Augustowskie
Towarzystwo P³ywackie, które zwyciê¿y³o w kategorii dzieci i
m³odzików oraz w punktacji ³¹cznej zawodów.
W ramach Festiwalu Sportów Wodnych corocznie odbywa siê turniej kajak-polo. Tegoroczny by³ po raz kolejny
fina³em Pucharu Polski Juniorów w Kajak-Polo.
W grupie dziewcz¹t zg³oszono 7 zespo³ów, w grupie
ch³opców rywalizowa³o 9 dru¿yn, w tym dwie poza konkur-
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W finale turnieju kajak-polo
juniorów, UKS "MOSW"
Choszczno pokona³ (w dogrywce) UKS "WDA" Czarna Woda.

sem. W turnieju po raz pierwszy grali
gocie z Ukrainy, ale wyranie odstawali poziomem od naszych zespo³ów.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê basenu zespo³y wystêpowa³y w 4
osobowych sk³adach, a czas gry wynosi³ 2x10 min. Walka
toczy³a siê najpierw w eliminacjach grupowych, póniej w
pó³fina³ach i fina³ach.
Bardzo wyrównane i emocjonuj¹ce pojedynki stoczy³y
zespo³y walcz¹ce o 1 miejsca: wród dziewcz¹t faworyzowany UKS MOSW Choszczno przegra³ niespodziewanie
z zespo³em UKS WDA Czarna Woda 5:6. Drugi mecz fina³owy (ch³opców) w normalnym czasie zakoñczy³ siê remisem 6:6, ale w dogrywce (do tzw. z³otej bramki) lepszy
okaza³ siê UKS MOSW Choszczno zwyciê¿aj¹c UKS
WDA Czarna Woda 7:6. Trzecie miejsca przypad³y klubom KS RESOWIAK Rzeszów (dziewczêta) i UKS KWISA Lena (ch³opcy). Sêdzi¹ G³ównym zawodów by³ Norbert Watkowski z Choszczna.
W klasyfikacji koñcowej Pucharu Polski, we wszystkich
kategoriach zwyciê¿y³ UKS MOSW Choszczno. Na miejSzczêliwi
medalici Festiwalu na podium

scu drugim, równie¿ we wszystkich kategoriach, uplasowa³ siê UKS SET Kaniów (nie uczestniczy³ w turnieju fina³owym), miejsca trzecie dla UKS KWISA Lena (seniorzy i juniorzy) oraz dla UKS WDA Czarna Woda (juniorki).
Podczas turnieju specjalnymi nagrodami uhonorowano polskie zawodniczki i zawodników, medalistów tegorocznych Mistrzostw Europy w Kajak-Polo (Madryt 2005). Przypomnijmy, dziewczêta w grupie U-21 zdoby³y srebrny me-

dal ME, a mê¿czyni  równie¿ w grupie m³odzie¿owej U-21
- br¹zowy medal. Uzyskali te¿ kwalifikacje do przysz³orocznych Mistrzostw wiata (patrz: artyku³ w Biuletynie Sport
dla Wszystkich nr 3/2005). Z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz Komisji Kajak-Polo Polskiego Zwi¹zku Kajakowego, w Polsce wykonano piêkne repliki
srebrnych medali Mistrzostw Europy, które wrêczono polskim zawodniczkom. By³a to reakcja na niezrozumia³e za-

Dziewczêta
Dzieci

M³odzicy

ATP
Augustów

MUKS
Suwa³ki

I.
184 pkt.

Juniorzy

UKS "Batory"
Sokó³ka

ATP
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Suwa³ki

II.
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I.

II.
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UKS "Batory"
Sokó³ka

ATP
Augustów

MUKS
Suwa³ki

UKS "Batory"
Sokó³ka

III.

II.

I.

III.
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P³ywanie "Dru¿ynowa
Liga Podlasia"

Ch³opcy
I.

II.
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I.
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P£YWANIE - "DRU¯YNOWA LIGA PODLASIE"
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. ATP Augustów
917 pkt.
2. MUKS "OLIMP" Suwa³ki
827 pkt.
3. UKS "BATORY" Sokó³ka
150 pkt.
KAJAK-POLO - KLASYFIKACJA KOÑCOWA
JUNIORZY
1. UKS "MOSW" Choszczno I
2. UKS "WDA" Czarna Woda
3. UKS "KWISA" Lena
4. KS "WISKORD" Szczecin
5. UKS "MOSW" Choszczno II
6. UKS "KWISA" Lena II
7. UKS "CANOE" Swarzêdz
UKS "KORMORAN" Bydgoszcz - poza konkursem
Ukraina - poza konkursem
JUNIORKI
1. UKS "WDA" Czarna Woda
2. UKS "MOSW" Choszczno
3. KS "RESOWIAK" Rzeszów
4. UKS "KWISA" Lena
5. UKS "CANOE" Swarzêdz I
6. UKS "CANOE" Swarzêdz II
7. UKS "KWISA" Lena II
PILKA WODNA - KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. ATP I "PACZYNIAKI" Augustów
2. ATP II Augustów
3. UKPW "44" Warszawa
4. II LO Augustów
5. ATP III Augustów
6. UKS "NISKA" Warszawa
7. UKS "DIABE£KI" Jerucia

chowanie podczas Mistrzostw Europy w Madrycie w³adz
W turnieju kajak- Europejskiej Federacji Kajakowej, które postanowi³y nie
wrêczaæ medali w grupie U-21 Kobiet, motywuj¹c to niepolo wyst¹pi³y
a¿ 4 zespo³y UKS wielk¹ iloci¹ uczestnicz¹cych dru¿yn (Polska, Niemcy, W.
"KWISA" z Lenej Brytania i Hiszpania). By³a to dowolna interpretacja miêdzynarodowego regulaminu kajak-polo, który taki przypa- miejscowoci
dek przewiduje wy³¹cznie w Mistrzostwach wiata.
oddalonej od
W Augustowie po raz pierwszy w ramach Festiwalu SporAugustowa
o prawie 800 km tów Wodnych odby³ siê Turniej Pi³ki Wodnej dla dzieci. Uczestniczy³o w nim 7 dru¿yn, w tym inicjator rozgrywek w grupach
najm³odszych: Uczniowski Klub Pi³ki Wodnej 44 Warszawa.
Bardzo du¿e zainteresowanie wykaza³a miejscowa m³odzie¿
wystawiaj¹c do turnieju piêæ dru¿yn, g³ównie z Augustowskiego
Klubu P³ywackiego: ATP I Paczyniaki, ATP II, ATP III, II LO
oraz Diabe³ki Jerucia. Do rywalizacji z augustowskim zespo³ami w³¹czy³y siê dwie ekipy z Warszawy: UKPW 44 oraz
UKS Niska. Mecze eliminacyjne rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym w dwóch grupach, a czas gry wynosi³ 2x5 minut
Po zaciêtej walce pomiêdzy zespo³ami ATP I, ATP II i warszaw-

Kajak-Polo Puchar Polski
'2005 - klasyfikacja koñcowa
SENIORZY
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skim UKPW 44 wy³oniono uczestników fina³u. Bój o pierwsze miejsce w turnieju stoczy³y dru¿yny Augustowskiego Towarzystwa P³ywackiego, ATP I Paczyniaki i ATP II. Zdecydowane zwyciêstwo 7:0 odniós³ zespó³ ATP I Paczyniaki. Miejsce 3 dla UKPW 44 Warszawa. Sêdzi¹ G³ównym zawodów
by³a pani Adrianna Kordiak z Warszawy.
Uzupe³nieniem sportowej rywalizacji by³y pokazy p³etwonurkowania. Ka¿dy z uczestników festiwalu móg³ osobicie  pod fachow¹ opieka instruktorów  spróbowaæ
swoich si³ w podwodnej penetracji basenu, korzystaj¹c z
profesjonalnego sprzêtu.

M-CE

NAZWA KLUBU

£¥CZNA
ILO Æ
PKT.

Miejsce

Pkt.

1.

UKS MOSW Choszczno I

16

III

7

I

8

III

1

2.

UKS "SET" Kaniów I

14

I

10

-

-

I

4

3.

UKS "KWISA" Lena I

14

II

8

II

6

-

-

4.

UKS MOSW Choszczno II

11

IV

6

III

5

-

-

5.

UKS MOSW Choszczno III

8

VI

4

IV

4

-

-

6.

UKS "SET" Kaniów II

7

V

5

-

-

II

2

7.

UKS TKKF "Szczêliwice" W-wa

5

VIII

2

V

3

-

-

8.

UKS "KWISA" Lena II

3

IX

1

VI

2

-

-

9.

KS "ASTORIA" Bydgoszcz

3

VII

3

-

-

-

-

10.

UKS "DELFIN" lesin

1

-

-

VII

1

-

-

Choszczno

Sieraków

Kaniów

Miejsce

Pkt.

Miejsce

Pkt.

Choszczno

Zamo æ

Sieraków

Kudowa
Zdrój

Kaniów

M-CE NAZWA KLUBU

£ACZNA
IL. PKT.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

1.

UKS MOSW Choszczno I

36

II

5

II

5

I

7

I

7

I

4

I

8

2.

UKS "SET" Kaniów

20

I

7

I

7

-

-

III

4

II

2

-

-

3.

UKS "KWISA" Lena I

15

VI

1

-

-

III

4

II

5

-

-

III

5

Augustów

4.

KS "Wiskord" Szczecin

13

V

2

-

-

II

5

V

2

-

-

IV

4

5.

UKS MOSW Choszczno II

10

-

-

V

2

V

2

IV

3

-

-

V

3

6.

UKS "WDA" Czarna Woda

11

III

4

-

-

-

-

-

-

III

1

II

6

7.

UKS "TANEW" Ksiê¿pol

4

-

-

III

4

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

UKS "KORMORAN" Bydgoszcz

3

IV

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

UKS "SMYK" Skierniewice

3

-

-

IV

3

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

KS "Wiskord" Szczecin II

3

-

-

-

-

IV

3

-

-

-

-

-

2

11.

UKS "KWISA" Lena II

3

-

-

-

-

-

-

VI

1

-

-

VI

12.

MOSW Choszczno III

2

-

-

VI

1

VI

1

-

-

-

-

-

-

13.

CANOE Swar zêdz

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII

1

Pkt.

M-ce

Pkt.

Choszczno

Zamo æ

Sieraków

Kudowa
Zdrój

Kaniów

M-ce

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Pkt.

M-ce

Augustów

M-CE NAZWA KLUBU

£ACZNA
IL. PKT.

1.

UKS MOSW Choszczno

24

I

4

I

5

-

-

I

5

I

4

II

6

2.

UKS "SET" Kaniów

10

II

2

II

3

-

-

II

3

II

2

-

-

3.

UKS "WDA" Czarna Woda

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

8

4.

KS "RESOWIA" Rzeszów

8

-

-

III

2

-

-

-

-

III

1

III

5

5.

UKS "KWISA" Lena I

7

III

1

-

-

-

-

III

2

-

-

IV

4

6.

UKS "CANOE" Swar zêdz I

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

7.

UKS "KWISA" Lena II

2

-

-

-

-

-

-

IV

1

-

-

VII

1

8.

UKS "CANOE" Swar zêdz II

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI

2

9.

UKS "TANEW" Ksiê¿pol

1

-

-

IV

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Pkt.
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Kajak-Polo
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koñcowa
JUNIORKI

Po raz pierwszy na basenie w Augustowie odby³ siê te¿
pokaz kajakowego rodeo  odmiana Free styl. Skomplikowane figury (m.in. obroty przez dziób i rufê kajaka, salta, skoki, i inne skomplikowane nawet z nazwy akrobacje), indywidualne i zespo³owe, na specjalnych króciutkich
kajakach, prezentowali zawodnicy z klubów kajakowego
rodeo z Krakowa (Retendo) i Jeleniej Góry. Ta nowa, ciekawa i jak¿e inna odmiana kajakarstwa, dynamicznie rozwija siê w Europie i na wiecie i doczeka³a siê ju¿ miêdzynarodowej rywalizacji (ME, M). W Polsce stawia pierwsze
kroki, a uprawiana i popularyzowana jest g³ównie przez
rodowisko studenckich klubów turystyki kajakowej.
Na zakoñczenie imprezy zwyciêzcy otrzymali medale,
puchary, dyplomy, wspomniane ju¿ nagrody specjalne, a
przeje¿d¿aj¹cy przez Augustów w. Miko³aj, wrêczy³ wszystkim uczestnikom symboliczne i s³odkie upominki.
Mieszkañcom i w³odarzom Augustowa, którzy po raz
pierwszy na swoim terenie gocili przedstawicieli kajak-polo
i kajakowego rodeo, bardzo podoba³a siê promocja sportów
wodnych i ju¿ zapraszaj¹ wodniaków na kolejny wodny festiwal, równie¿ w okresie letnim, na otwartych, przepiêknych akwenach augustowskich jezior.

Wojciech Kudlik
n
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XII
Sportowy
Patronat medialny

Turniej
Miast
i Gmin

2006
P

oprzednie edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin cieszy³y siê ogrom-

nym powodzeniem. W X jubileuszowym
STMiG w 2004 r. wziê³o udzia³ 448 miast
i gmin ze wszystkich województw, ³¹cznie
w imprezach rekreacyjno-sportowych wystartowa³o 3 440 147 osób. W jedenastej
edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin
2005 uczestniczy³o 551 miast i gmin ze
wszystkich województw, ³¹cznie w imprezach rekreacyjno-sportowych wystartowa³o
4 094 240 osób. Zdobywcy dziesiêciu
czo³owych miejsc w ka¿dej grupie otrzymali
dofinansowanie na wakacyjne obozy
rekreacyjno-sportowe. Trwaj¹ przygotowania
nastêpnej, mamy nadziejê, jeszcze liczniej
reprezentowanej, jeszcze wspanialszej imprezy.
Zapraszamy wszystkich do udzia³u w XII
Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2006.
(red)
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Do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast!
Do dyrektorów przedszkoli,
szkó³ i rektorów
wy¿szych uczelni!
Do dyrektorów przedsiêbiorstw pañstwowych
i w³acicieli firm prywatnych!
Do trenerów, instruktorów,
dzia³aczy sportowych,
turystycznych i animatorów
kultury fizycznej!
1 czerwca 2006 roku po raz dwunasty
na terenie ca³ego kraju przeprowadzony
zostanie Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Jest to najwiêksza impreza sportu
masowego nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w Europie. W tym samym dniu
na ca³ym wiecie odbywaj¹ siê imprezy
sportowe w ramach wiatowego dnia
sportu Challenge Day, rozgrywanego
pod auspicjami TAFISA (Trim And
Fitness International Sport For All
Association).
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w
turnieju jest udzia³ w jednej z wielu
form rekreacji fizycznej: grze, sporcie
indywidualnym lub zespo³owym, turystyce lub innej aktywnoci ruchowej 
nieprzerwanie przez minimum 30 minut.
Celem g³ównym turnieju jest aktywizacja ruchowa jak najwiêkszej liczby
naszych obywateli, szczególnie tych,
którzy dotychczas nie interesowali siê
rekreacj¹ fizyczn¹, nie uprawiaj¹ sportu, nie æwicz¹ codziennie, nie wyje¿d¿aj¹ na weekendy i wycieczki.
Gdy pod patronatem samorz¹dów
lokalnych przygotujemy bogaty program
sportowo-rekreacyjny, turystyczny i
rozrywkowy, gdy w przedszkolach,
szko³ach, uczelniach, jednostkach
wojskowych, ochotniczych hufcach
pracy zorganizujemy Dzieñ Sportu,
gdy kierownictwa firm, zak³adów pracy
i urzêdów stworz¹ warunki dla swojej
za³ogi do aktywnej rekreacji - osi¹gniemy cel.
Ze sportowym pozdrowieniem
prezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich

Mieczys³aw Czerniawski

Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich
aktualnie zrzesza
nastêpuj¹ce organizacje
Cz³onkowie zwyczajni:
Federacja Sportowa Energetyk
Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
Liga Obrony Kraju
Luterañska Organizacja Sportowa w RP
Polska Federacja Sportu M³odzie¿owego
Polski Zwi¹zek Sportu Budo
Polski Zwi¹zek Sportu Niepe³nosprawnych Start
Polski Zwi¹zek Sportu Psich Zaprzêgów
Polski Zwi¹zek Weteranów Lekkiej Atletyki
Polskie Towarzystwo Ringo
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Warcabowe
Prawos³awna Organizacja Sportowa RP

UDZIA£ i ZG£OSZENIA

regulamin

z

W XII Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który odbêdzie siê 1
czerwca 2006 r., startowaæ mog¹ wszyscy mieszkañcy danego miasta lub gminy zameldowani na pobyt sta³y lub czasowy
- osoby doros³e, a tak¿e przedszkolaki, uczniowie szkó³, studenci, pracownicy dzia³aj¹cych tam firm, wczasowicze itp.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest udzia³
w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub zespo³owym, turystyce lub innej aktywnoci
ruchowej  nieprzerwanie przez minimum 30 minut.
Osoba startuj¹ca w turnieju mo¿e braæ udzia³ w wielu
imprezach rekreacyjno-sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowoci przez ró¿nych organizatorów i
za ka¿dym razem mieæ zaliczone uczestnictwo. W imprezach
a nie w konkurencjach w ramach tej samej imprezy!!!
Zg³oszenia miasta lub gminy do udzia³u w turnieju dokonuje w³aciwy organ samorz¹du terytorialnego.
Zg³oszenia na formularzu wzór nr 1 nale¿y dokonaæ do 25
maja 2006 r. do w³aciwej Wojewódzkiej Komisji Turniejowej.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe dokonuj¹ zbiorczych
zg³oszeñ do Centralnej Komisji Turniejowej do 26 maja
2006 r. pod adresem:
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa ul. Wspólna 61
tel./faks (0 22) 825 85 88, 825 11 13
e-mail: federacja@post.pl

Salezjañska Organizacja Sportowa RP

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Makabi Polska

Organizatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa
Sportu. Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem STMiG jest samorz¹d terytorialny. Koordynacjê i nadzór
nad turniejem na szczeblu wojewódzkim prowadz¹ Komisje
Wojewódzkie. Koordynacj¹ turnieju i jego ocen¹ na szczeblu
krajowym zajmuje siê Centralna Komisja Turniejowa.

Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan
Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób
w Podesz³ym Wieku
Stowarzyszenie Parafiada im. w. Józefa Kalasancjusza
Stowarzyszenie Pomocy M³odzie¿y M³odzie¿ Polska
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Towarzystwo Kultury Fizycznej Budowlani
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Wojskowe Stowarzyszenie Sport - Turystyka - Obronnoæ
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe
Ró¿norodnoæ organizacji zrzeszonych w Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich wiadczy o potrzebie
jej istnienia. Cz³onkostwo w federacji nie odbiera
samodzielnoci zrzeszonym w niej organizacjom, s¹
one w dalszym ci¹gu niezale¿ne i samorz¹dne. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jest organizacj¹
dzia³aj¹c¹ ponad podzia³ami wiatopogl¹dowymi i
politycznymi, tworzy p³aszczyznê wspó³pracy jej
cz³onków w dziele upowszechniania kultury fizycznej i
promowania zdrowego, sportowego stylu ¿ycia.
Zapraszamy do wspó³pracy inne stowarzyszenia
kultury fizycznej, aby czynnie wziê³y udzia³ w XII
Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2006.

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

TERMIN
XII Sportowy Turniej Miast i Gmin zostanie przeprowadzony 1 czerwca 2006 roku. Ogólnopolska inauguracja odbêdzie siê w Zamociu.

SPRAWOZDAWCZOÆ
Bezporedni organizatorzy przekazuj¹ informacjê o przebiegu STMiG do w³aciwej Komisji Wojewódzkiej 1 czerwca
2006 r. do godz. 18.00 na formularzu wzór nr 2.

15

z

¿ycia federacji
sport dla wszystkich

z ¿ycia federacji

Komisje Wojewódzkie zobowi¹zane s¹ przekazaæ Centralnej Komisji Turniejowej zbiorcz¹ informacjê na formularzu wzór nr 3  faksem lub poczt¹ elektroniczn¹: 1 czerwca 2006 roku do godz. 19.00!!!
Informacje przekazane po tym terminie nie bêd¹ brane
pod uwagê w zestawianiu klasyfikacji generalnej. Dokumenty
oryginalne (wzór nr 3 i wzór nr 2) nale¿y dostarczyæ do siedziby KFSdW w ci¹gu 7 dni. Komisje Wojewódzkie s¹ w pe³ni odpowiedzialne za wiarygodnoæ przedk³adanych informacji
zbiorczych.

Trzy kryteria decydowaæ bêd¹ o punktach zdobytych przez
dane miasto lub gminê:
Porównanie procentowe liczby osób startuj¹cych
w turnieju z ogóln¹ liczb¹ mieszkañców.
Porównanie procentowego udzia³u rodków bud¿etowych przeznaczonych na kulturê fizyczn¹ w stosunku do ca³ego bud¿etu miasta lub gminy na rok 2006.
Porównanie procentowe liczby cz³onków klubów i stowarzyszeñ sportowych w stosunku do liczby mieszkañców danego miasta lub gminy.
Ostateczna kolejnoci w ka¿dej grupie ustalona zostanie w oparciu o sumê punktów zdobytych przez dane miasto lub gminê w poszczególnych kryteriach.
Punktacja ka¿dego z kryteriów:
n za I miejsce: liczba punktów równa liczbie startuj¹cych
miast i gmin w danej grupie plus (+) 1 pkt,
n za II miejsce: liczba punktów równa liczbie startuj¹cych miast i gmin w danej grupie minus () 1 pkt,
n za III miejsce: liczba punktów równa liczbie startuj¹cych miast i gmin w danej grupie minus () 2 pkt itd.

1
2
3

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

Wzór nr 1

Ostatnie miasto lub gmina w ka¿dej grupie zawsze otrzymuje 1 punkt.
Przy ocenie wyników ogólnopolskiego wspó³zawodnictwa podstawowym kryterium bêdzie procentowe porównanie liczby startuj¹cych w STMiG do liczby mieszkañców
danego miasta lub gminy. W przypadku takiej samej liczby
punktów bêdzie ono decydowa³o o zajmowanym miejscu.

ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNO
 FINANSOWE

NAGRODY

Centraln¹ Komisjê Turniejow¹ powo³uje Zarz¹d Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich. Siedzib¹ Komisji jest biuro KFSdW.
Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady wspó³pracy z mediami: ogólnopolsk¹ pras¹, radiem i telewizj¹.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe powo³uj¹ Urzêdy Marsza³kowskie w porozumieniu z Zarz¹dami Wojewódzkimi
TKKF oraz innymi stowarzyszeniami sportu masowego dzia³aj¹cymi w województwie.
Wojewódzkie Komisje Turniejowe ustalaj¹ zasady wspó³-

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
W sprawach nieujêtych niniejszym regulaminem w ka¿dym
przypadku decydowaæ bêdzie komisja w³aciwego szczebla.
Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
dokonywanie zmian w jego zapisach przys³uguje wy³¹cznie
Centralnej Komisji Turniejowej.

INFORMACJA ZBIORCZA Z PRZEBIEGU SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2006

Województwo

Województwo

Starostwo

nazwa
miejscowo ci

miasto*

1

gmina*

miasto i gmina*

2

liczba
mieszkañców
3

Liczba cz³onków
klubów sportowych,
stowarzyszeñ kultury
fizycznej
4

%4÷3
5

%  rodków w
bud¿ecie 2006 r.
p r ze zn a c zo n yc h n a
kult. fizyczn¹
6

I grupa do 5 tys. mieszkañców
organizator
tel.kontakt.
7

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

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

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

Data

1

2

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

pieczêæ i podpis
prezydenta,
burmistrza, wójta

INFORMACJA Z PRZEBIEGU SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2006
Województwo

Starostwo

Krótki opis przebiegu turnieju
miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

sport
dla wszystkich

pieczêæ i podpis
prezydenta,
burmistrza, wójta

IV grupa od 15 do 40 tys. mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

V grupa od 40 do 100 tys. mieszkañców

VI powy¿ej 100 tys. mieszkañców

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

Miejscowo æ

liczba
mieszkañców

liczba
startuj¹cych

%3÷2

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

RAZEM miast i gmin:

RAZEM uczestników:

Data
Data

Wzór nr 3

II grupa od 5 do 7,5 tys. mieszkañców

III grupa od 7,5 do 15 tys. mieszkañców
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Nagrody centralne uzale¿nione bêd¹ od wysokoci dofinansowania Sportowego Turnieju Miast i Gmin przez Ministerstwo
Sportu i bêd¹ znane po zatwierdzeniu bud¿etu na rok 2006.

ZG£OSZENIE UDZIA£U W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST i GMIN 2006

adres urzêdu z kodem pocztowym,
telefon/faks

Wzór nr 2

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

pieczêæ i podpis
Przewodnicz¹cego
Komisji Wojewódzkiej
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organizatorzy

Miêdzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Krajowa Federacja Sportu dla wszystkich

Sport-Rekreacja
Wielka impreza bran¿y spor towej

Wszechstronna oferta dla sektora sportowego oraz bogaty
program imprez towarzysz¹cych  oto propozycje XII Kompleksu Miêdzynarodowych Targów SPORT-REKREACJA, który
odbêdzie siê 2-4 marca 2006 w Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie. Jest to najwiêksza i najwa¿niejsza w Polsce
impreza wystawiennicza o charakterze sportowym, nad któr¹ patronat honorowy objê³o Ministerstwo Sportu.

2006

Wielkie spotkanie sektora
spor towego oraz mi³oników spor tu
Kompleks SPORT-REKREACJA to forum wymiany dowiadczeñ profesjonalistów zwi¹zanych z bran¿¹ sportow¹ w Polsce. Na targi przyje¿d¿aj¹ przedstawiciele rz¹du i administracji samorz¹dowej, inwestorzy pañstwowi, samorz¹dowi
oraz prywatni, reprezentanci instytucji finansowych i banków, klubów, zwi¹zków i organizacji sportowych oraz szkó³,
a tak¿e przedstawiciele firm z bran¿y budownictwa, sprzêtu i mody sportowej. Impreza cieszy siê równie¿ ogromn¹
popularnoci¹ wród osób, które lubi¹ aktywnie spêdzaæ
czas.

Organizatorzy zapraszaj¹
tak¿e na forum dyskusyjne
pt. Stan aktywnoci fizycznej
spo³eczeñstwa w Polsce oraz
kierunki i mo¿liwoci zapobiegania i zwalczania nadwagi i oty³oci poprzez poprawê
kondycji fizycznej.
Podczas targów planowana jest równie¿ konferencja
Golf jako sport rodzinny i
prozdrowotny.

3 marca 2006, Sala Warszawska
Pa³acu Kultury i Nauki
Tematyka:
Wprowadzenie. Budowa,
finansowanie i utrzymanie
obiektów sportowych.
Prowadz¹cy: Lech Adam Bartnik

1
2
3
4

Nowe trendy w projektowaniu
obiektów sportowych.
Nowoczesne konstrukcje
hal sportowych.
Wyposa¿enie obiektów

sportowych:
Amatorów jazdy na dwóch
a) posadzki i pod³ogi;
kó³kach z pewnoci¹ ucieszy
b) akustyka obiektów
Salon Rowerowy, na którym
sportowych;
zostanie przedstawiona m.in.
c) ogrzewanie z wykorzysta=
najnowsza oferta poszczególniem energii odnawialnej.
nych marek, odbêd¹ siê seminaria, a eksperci bêd¹ udzieLekkie hale i przykrycia
laæ porad.
obiektów sportowych.
Z kolei w ramach Salonu
Terenowe obiekty
Fitness zostan¹ zaprezentosportowe.
wane aktualne trendy i kierunki fitness oraz odbêd¹ siê
pokazy i seminaria praktyczno-teoretyczne.
Wszystkich zainteresowanych polepszeniem kondycji
zachêcamy do udzia³u w Festiwalu Nordic Walking (wiêcej na ten temat w artykule Nordic Walking). Dyscyplina
ta, polegaj¹ca na marszu z wykorzystaniem kijków, zdobywa sobie coraz wiêksz¹ popularnoæ, gdy¿ nie powoduje
przeci¹¿eñ organizmu, a pozwala na utrzymanie go w doskona³ej formie.

5
6

Firmy zaprezentuj¹ ofertê w trzech sektorach tematycznych:
n Targach Budownictwa i Modernizacji Obiektów Sportowych i Wypoczynkowych,
n Targach Wyposa¿enia Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych,
n Targach Mody, Sprzêtu i Akcesoriów Sportowych.
Wród wystawców zostanie przeprowadzony konkurs Polskiego Komitetu Olimpijskiego na najlepsz¹ ofertê targow¹ w
kategorii Sprzêt sportowy i wyposa¿enie obiektów sportowych, a tak¿e konkurs Miêdzynarodowych Targów Polska
na nowatorsk¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê ekspozycjê XII Kompleksu
Miêdzynarodowych Targów SPORT-REKREACJA 2006.
Ponadto Ministerstwo Sportu po raz dziesi¹ty rozstrzygnie presti¿owy konkurs na Najlepszego Inwestora Obiektu Sportowego wykonanego w 2005 roku.

SPORT-REKREACJA 2005
XI edycja imprezy obfitowa³a w nowinki technologiczne,
interesuj¹ce spotkania bran¿owe oraz mnóstwo atrakcji dla
publicznoci. Wziê³o w niej udzia³ 135 wystawców z: Czech,
Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Wielkiej
Brytanii i W³och. Na targach goci³o 11,5 tysi¹ca zwiedzaj¹cych.
Kompleks SPORT-REKREACJA przygotowuje najwiêkszy organizator imprez wystawienniczych na rynku warszawskim  spó³ka Miêdzynarodowe Targi Polska.

Spotkania, szkolenia, konferencje
Targi to równie¿ interesuj¹ce spotkania dla profesjonalistów. Pracowników administracji samorz¹dowej z pewnoci¹ zainteresuj¹ liczne seminaria takie jak:
n Zalety budowy ma³ych orodków golfowych. Wykorzystanie rodków unijnych w inwestycjach,
n Budownictwo sportowe w gminach.
Tradycyjnie ju¿ odbêdzie siê Ogólnopolskie Forum Dzia³aczy Samorz¹dowych pt. Sport dla Wszystkich w gminach,
miastach i powiatach.

sport
dla wszystkich

Warsztaty samorz¹dowe
dotycz¹ce budownictwa
sportowo-rekreacyjnego
w gminie

Dla publicznoci

Propozycje firm
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Aktualne informacje o imprezie, formularze zg³oszeniowe znajduj¹ siê na stronach: www.sportrekreacja.pl.
Na zdjêciach migawki z targów Sport-Rekreacja 2005
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Rozmowa z wielokrotn¹
medalistk¹ mistrzostw wiata
i igrzysk Paraolimpijkich, pos³ank¹
Ma³gorzat¹ Olejnik

Zapraszamy!

Pani pose³

Ogólnopolskie forum wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast i dzia³aczy stowar zyszeñ kultur y fizycznej nt.
Spor t dla wszystkich w gminach, miastach i powiatach
23 marca 2006 r., Pa³ac Kultury i Nauki, Warszawa
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich wzorem lat ubieg³ych
organizuje na zlecenie Ministerstwa Sportu od 2 do 3 marca 2006
r. ogólnopolskie forum. Przewidujemy udzia³ ok. 200 osób. Zakwaterowanie uczestników w hotelu Jan III
Sobieski w Warszawie.

G³ównym celem forum jest
aktywizacja samorz¹dów lokalnych w upowszechnianiu kultury
fizycznej, wymiana dowiadczeñ
na temat finansowania i organizowania dzia³alnoci sportowo
rekreacyjnej dla najszerszych mas
spo³eczeñstwa, przedstawienie
rozwi¹zañ w zakresie programowania, projektowania, finansowania i
budowy obiektów sportowych.
W ramach forum odbêd¹ siê
prelekcje, podczas których zostan¹
omówione g³ówne za³o¿enia polityki Ministerstwa Sportu dotycz¹cej
zreformowanego systemu polskiego sportu i rekreacji, miejsca
sportu i rekreacji w strategiach
rozwoju gmin, miast i powiatów.
Uczestnicy forum wezm¹
udzia³ w uroczystym otwarciu XII
Miêdzynarodowych Targów Sport Rekreacja 2006. Bêd¹ mogli
zwiedziæ ekspozycje i porozmawiaæ
z wystawcami. Zapoznaj¹ siê z
aktualnymi trendami w budownictwie sportowym, obejrz¹ nowe
urz¹dzenia i sprzêt sportowy.
Wszystkie informacje dotycz¹ce programu, zg³oszeñ i odp³atnoci za udzia³ w forum bêd¹ zamieszczone na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich www.federacja.com.pl
od stycznia 2006 r. n
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obaczy³em J¹ jak podje¿d¿a³a na wózku pod g³ówne wejcie do Sali Sejmowej. Ubrana w ciemny
kostium i bia³¹ bluzeczkê. Wydawa³o siê jakby zab³¹dzi³a, jakby przypadkiem znalaz³a siê w
wielkim wiecie polityków pêdz¹cych na inauguracyjne posiedzenie Sejmu IV kadencji. Ale to nie ona
by³a speszona, lecz ci, którzy po raz pierwszy zobaczyli w swoim gremium nie tylko przedstawicielkê
spo³eczeñstwa, które tak jak i ich wybra³o do parlamentu, ale tak¿e reprezentantkê ogromnej rzeszy
osób niepe³nosprawnych, którzy do tej pory mogli
liczyæ tylko na co ³aska. Wejcie do Sejmu trzech
pos³ów niepe³nosprawnych otworzy³o mównicê dla
g³osu tak bardzo poszkodowanej przez los grupy
spo³ecznej. Wród nich znalaz³a siê wielokrotna medalistka mistrzostw wiata i Igrzysk Paraolimpijkich
 Ma³gorzata Olejnik.
W holu hotelu sejmowego spotka³em siê z Pani¹ Pos³ank¹ w przeddzieñ inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Witaj¹c siê, szuka³em ró¿nicy miêdzy waleczn¹, ale spokojn¹ zawodniczk¹ mierz¹c¹
do tarczy z ³uku, a reprezentantk¹ z mandatem poselskim.

Czy ³atwe jest przejcie ze
stadionu do gmachu, który
spe³nia tak wa¿n¹ rolê w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym naszego
spo³eczeñstwa?

- Na razie to przejcie jest w sensie dos³ownym trudne. Trzeba poznaæ system komunikacyjny, nie zawsze dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Trzeba nauczyæ siê poruszaæ po korytarzach,
restauracjach itp. Jak s¹dzê administracja Sejmu
by³a trochê zaskoczona obecnoci¹ naszej trójki
wród parlamentarzystów tej kadencji. Ale wszelkie przeszkody s¹ natychmiast usuwane. Nawet wygospodarowano trzy miejsca parkingowe tu¿ przy
wejciu do hotelu sejmowego. To, ¿e znalelimy siê
w Sejmie stanowi rzeczywisty wy³om, burz¹cy dotychczasowe stereotypy. S¹dzê, ¿e w nastêpnej kadencji udzia³ pos³ów niepe³nosprawnych stanowiæ
ju¿ bêdzie normalnoæ.

Co siê zmieni³o w Pani ¿yciu?

Debiutowa³am
w Igrzyskach
Paraolimpijskich
w Atlancie

- wspomina zawodniczka Startu
Kielce Ma³gorzata Olejnik. Ju¿ sam
udzia³ w tak wielkiej imprezie, gdzie
by³o tylu niepe³nosprawnych sportowców, by³ dla mnie wielkim prze¿yciem. Nie zalicza³am siê do faworytów zmagañ ³uczniczek, nie mia³am
jednak nic do stracenia, a wszystko
do zyskania. Zdecydowan¹ faworytk¹ do z³otego medalu by³a mistrzyni
paraolimpiady w Barcelonie Angielka
Anite Chapmann.
Walczy³am jednak bez kompleksu i
awansowa³am podobnie jak Chapmann do fina³u. W pierwszej serii
fina³owej strzeli³am 10, a potem
by³a 9 i 8. Moje bardzo dobre
wyniki tak zaskoczy³y Angielkê, ¿e
uzyskiwa³a gorsze rezultaty. Jak
Ryszard, który w Atlancie by³ tak¿e
moim trenerem i sprawdza³ wyniki
poszczególnych serii wyskoczy³ w
górê, wiedzia³am, ¿e wygra³am.
Zdobycie przez Polkê z³otego
medalu i pokonanie Anity, prasa
amerykañska nazwa³a wielk¹
niespodziankê zawodów ³uczniczych. Dziêki siostrze naszego
trenera Adama Pazdyki - Uli, moglimy zwiedziæ miasto X Igrzysk
Paraolimpijskich, gdzie nie brakuje
ciekawych miejsc i zak¹tków. Ula
bardzo chcia³a uczestniczyæ w
mojej ceremonii dekoracji z³otym
medalem. Niestety mia³a problemy
z zaparkowaniem samochodu i z
koniecznoci przed brama stadionu
wys³ucha³a bardzo wzruszona
Mazurka D¹browskiego.

- Przede wszystkim odpowiedzialnoæ. Do Sejmu dosta³am siê z listy Samoobrony nie tylko
dziêki poparciu osób niepe³nosprawnych. Otrzyma³am 12 500 g³osów, co powoduje, ¿e równie¿
inni przedstawiciele rodowiska w którym dzia³am ³¹cz¹ z moj¹ osobom du¿e nadzieje. Bêdê
spe³nia³a swoje obowi¹zki tak, ¿eby nikt nie powiedzia³, ¿e wchodz¹c do Sejmu zawiod³am czyje zaufanie.

Jakie motywy zdecydowa³y, ¿e
wystartowa³a Pani w wyborach?

- Zdecydowa³o to, ¿e jestem osob¹ niepe³nosprawn¹. Chcia³abym pomóc podobnym sobie, ale nie
tylko. Od trzech lat mieszkam na wsi. Przebywam
wród ludzi biednych, nie maj¹cych nawet szansy
na wyjcie z tej biedy. Oni mi ufaj¹. Podziwiaj¹, ¿e
wróci³am do nich z miasta.

W jakim stopniu osi¹gniêcia
sportowe przyczyni³y siê do
Pani sukcesu parlamentarnego?

- To jasne, kiedy cz³owiek osi¹ga jakie wyniki, staje siê osob¹ medialn¹. Mój udzia³ w trzech Paraolimpiadach, zdobyte tam medale, mo¿e w skali
ogólnopolskiej nie mia³y takiego rezonansu, ale w
moim rodowisku spotka³y siê z uznaniem i szacunkiem. Mylê jednak, ¿e to nie tylko medale doprowadzi³y mnie na Wiejsk¹.
Czêæ mojego elektoratu nie ma pojêcia o sporcie niepe³nosprawnych. ¯yjê na wsi. Ludzie, wród
których mieszkam, dzia³am, przebywam maj¹ inne
problemy. Ja je znam i rozumiem, a oni wiedz¹, ¿e
mog¹ na mnie liczyæ.

Czy zrezygnuje Pani ze sportu
na rzecz dzia³alnoci
parlamentarnej?

- Nie chcia³abym, poniewa¿ po czterech latach przerwy trudno wróciæ do sportu. Oczywicie gdybym
stanê³a przed wyborem sport albo dzia³alnoæ parlamentarna musia³abym wybraæ swoje miejsce w
parlamencie.
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Jakie cele stawia Pani sobie jako
parlamentarzystka?

- Przede wszystkim bêdê stara³a siê spe³niæ moje
wyborcze obietnice.

Czy sportowcy niepe³nosprawni
mog¹ liczyæ na Pani pomoc?

- Bardzo chcia³abym, aby nast¹pi³ zasadniczy
prze³om w niwelowaniu ró¿nic,
które narodzi³y siê przy ocenie
wartoci wysi³ku sportowców
sprawnych i niepe³nosprawnych. To ten sam wysi³ek, a
mo¿e i wiêkszy, bo niepe³nosprawni walcz¹ tak¿e za swymi
u³omnociami. Taki sam udzia³
powiedzia³ Prezes PZSN
w rywalizacji miêdzynarodowej,
START Witold D³u¿niak
walka o medale i zwyciêstwo.
Ten sam hymn narodowy, który
 Zdoby³a z³oty, srebrny
i br¹zowy medal paraolimpijski ³¹czy wszystkich i sportowców i
ca³e spo³eczeñstwo. Wiêc dlacze(w Atlancie, Sydney i Atego jedni maj¹ stypendia, pomoc,
nach). Jest wspania³ym
nieporównywalnie wiêksze nacz³owiekiem, wzorow¹ ¿on¹
grody, sportowe emerytury, drui matk¹. Od dawna wiedzielimy, ¿e ma wiele cech charak- dzy za ledwo wi¹¿¹ koniec z
koñcem, a kiedy ju¿ nie mog¹
teryzuj¹cych doskona³ego
uprawiaæ sportu klepi¹ biedê. To
dzia³acza. Uprzedzi³ nas
jest niesprawiedliwe.
Andrzej Lepper proponuj¹c

Ma³gorzata
Olejnik
to ³uczniczka
wszech czasów

pierwsze miejsce na licie do
Sejmu. Ale nie tracimy nadziei, ¿e bêdzie dzia³a³a intensywnie na rzecz sportu osób
niepe³nosprawnych. O jej
wysokim uznaniu wród
wyborców najlepiej wiadczy
osi¹gniêcie pi¹tego wyniku na
licie Samoobrony do Parlamentu. Sportowcy niepe³nosprawni, ale nie tylko oni bêd¹
na pewno wspieraæ Ma³gorzatê Olejnik w trudnej roli
parlamentarzystki.

Co chcia³aby Pani
zmieniæ w ustawodawstwie, aby polepszyæ
warunki funkcjonowania w spo³eczeñstwie
ludzi niepe³nosprawnych?

- W pierwszym rzêdzie bêdê walczy³a o wiêksz¹ integracjê osób
sprawnych i niepe³nosprawnych
ju¿ od przedszkola. Przesz³am w
m³odoci smutny okres, gdy
uczêszcza³am do tzw. szkó³ specjalnych, które selekcjonowa³y
m³odzie¿ sprawn¹ i niepe³nosprawn¹. Tymczasem
integracja ju¿ od szczebla podstawowego pozwoli
dzieciom oswoiæ siê z myl¹, ¿e nie ma ró¿nic miêdzy jednymi i drugimi. W doros³ym ¿yciu nie bêd¹
mia³y ju¿ problemów. U³atwi to im funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.
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Turniej
tenisistów
na wózkach
Reprezentanci Polski wywalczyli dwa czwarte miejsca w miêdzynarodowym turnieju tenisistów na wózkach ITF Wheelchair Tennis Doubles Masters we w³oskim Bergamo. W
meczu o trzecie miejsce Tadeusz Kruszelnicki graj¹cy ze
Szwedem Peterem Wikstroemem przegra³ z Holendrami
Robinem Ammerlaanem i Erikiem Stuurmanem 3:6, 3:6.
W pojedynku o trzecie miejsce Agnieszka Bartczak i Amerykanka Jan Procter uleg³y Brytyjkom Lucy Shuker i Janet McMoran 1:6, 5:7.
Wyniki ITF Camozzi Doubles Masters 2005
mê¿czyni:
1. Michael Jeremiasz (Francja), Jayant Mistry (W.Brytania)
2. Martin Legner (Austria), Satoshi Saida (Japonia)
3. Robin Ammerlaan, Eric Stuurman (Holandia)
4. Tadeusz Kruszelnicki (Polska), Peter Wikstroem (Szwecja)
kobiety:
1. Ester Wergeer, Iske Griffioen (Holandia)
2. Florance Gravellier, Mike Smit (Francja)
3. Lucy Shuker, Janet McMoran (W.Brytania)
4. Agnieszka Bartczak (Polska), Jan Procter (USA)
Opr. J. Jakobsche n

Klubowy
Puchar Europy
niepe³nosprawnych
siatkarzy

Dziêkujê za rozmowê. Mylê, ¿e
wszyscy bêdziemy szczêliwi, gdy
przyjedzie Pani z nastêpnej olimpiady i na mównicy sejmowej poka¿e parlamentarzystom medale
paraolimpijskie. To bêdzie wielkie
zwyciêstwo Pani i ruchu sportowego osób niepe³nosprawnych.

W meczu o z³oty medal Klubowego Pucharu Europy niepe³nosprawnych w siatkówce mêskiej na siedz¹co w Elbl¹gu
rywalizowa³y dwa zespo³y z Sarajewa. Broni¹cy tytu³u OKI
Fantomi tym razem musia³ uznaæ wy¿szoæ lokalnego rywala  Spid Sarajewo przegrywaj¹c 0:3 (8:25, 22:25,
22:25).W turnieju startowa³o 12 dru¿yn z 10 krajów.
W spotkaniu o br¹zowy medal rosyjski Rodnik Jekatierinburg pokona³ fiñski KSI Kotka 3:1 (25:20, 25:21, 23:25,
25:11). Pi¹te miejsce zaj¹³ Pieremon Budapeszt (Wêgry) zwyciê¿aj¹c TSV Bayer Leverkusen (Niemcy) 3:1 (25:23, 10:25,
25:20, 25:22).W meczu o siódm¹ lokatê S³awutycz Kijów
(Ukraina) pokona³ SC Bartje (Holandia) 3:1 (25:11, 25:23,
25:27, 25:22). Dziewi¹te miejsce przypad³o IKS Atak Elbl¹g,
który zwyciê¿y³ ³otewski Lidzas Ryga 3:0 (27:25, 25:20,
25:13). W meczu o 11. miejsce Start Warszawa pokona³ IOK
Zagrzeb 3:1 (18:25, 25:12, 26:24, 25:20). Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany zosta³ Laszlo Szabo z Wêgier.

Przedruk z wydawnictwa Sport niepe³nosprawnych

Opr. J. Jakobsche n

n

Zenon Jaszczur ponownie
prezesem Sprawnych Razem
Doktor Zenon Jaszczur wybrany zosta³
prezesem Polskiego Towarzystwa
Spo³eczno-Sportowego Sprawni
Razem na piêcioletni¹ kadencjê.
Zenon Jaszczur bêdzie tê funkcjê
sprawowa³ ju¿ po raz czwarty.
Podczas zjazdu w Zakopanem podsumowano dzia³alnoæ stowarzyszenia w
ostatnich piêciu latach podkrelaj¹c
du¿e sukcesy sportowe i organizacyjne
w kraju i za granic¹. W minionej ka-

dencji zawodnicy Sprawnych Razem
zdobyli w mistrzostwach wiata i
Europy 387 medali, 152 razy grano im
Mazurka D¹browskiego.
Funkcjê sekretarza oraz rzecznika
prasowego stowarzyszenia sprawowa³
bêdzie redaktor i wspó³pracownik Sportu dla Wszystkich Witold Kubicki.
Stowarzyszenie obejmuje opiek¹
uczniów i absolwentów szkó³ specjalnych. Organizuje dla nich zawody

sportowe, w których uczestniczy 7
tysiêcy osób niepe³nosprawnych
intelektualnie wy³onionych w eliminacjach regionalnych i wojewódzkich. W
zbli¿aj¹cych siê Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku sportowcy niepe³nosprawni intelektualnie
walczyæ bêd¹ o medale w trzech
dyscyplinach: lekkoatletyce, p³ywaniu i
tenisie sto³owym.
Opr. J. Jakobsche n

Sukcesy w ME
w szermierce
na wózkach

6 medali Polaków
w mistrzostwach
wiata INAS-FID

Szeæ z³otych, cztery srebrne i osiem br¹zowych medali zdobyli reprezentanci Polski w mistrzostwach Europy w szermierce na wózkach w Madrycie.
Polscy medalici ME-2005
w szermierce na wózkach
Z³oto:
Adam Micha³owski (szpada kategoria C)
Dariusz Pender (floret, kategoria A)
Marta Wyrzykowska (szpada, kategoria B)
Marta Wyrzykowska (floret, kategoria B)
Robert Wymierski (szabla, kategoria B)
Dru¿yna szablistów (Jab³oñski, Makowski,
Wymierski, Walisiewicz)
Srebro:
Dariusz Pender (szpada, kategoria A)
Piotr Czop (floret, kategoria B)
Dru¿yna florecistów (Czop, Pender, Makowski,
Wyganowski)
Dru¿yna szpadzistów (Stañczuk, Pender, Wymierski,
Jab³oñski)
Br¹z:
Leszek Danisewicz (floret, kategoria C)
Leszek Danisewicz (szpada, kategoria C)
Jadwiga Polasik (szpada, kategoria A)
Jadwiga Polasik (floret, kategoria A)
Zbigniew Wyganowski (szabla, kategoria B)
Stefan Makowski (szabla, kategoria A)
Stefan Makowski (floret, kategoria A)
Rados³aw Stañczuk (szpada, kategoria A)

Trzy srebrne i trzy br¹zowe medale zdobyli reprezentanci
Polski w mistrzostwach wiata organizacji INAS-FID w tenisie sto³owym, które odby³y siê we francuskim Thours.
INAS-FID to organizacja zrzeszaj¹ca osoby niepe³nosprawne intelektualnie.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ w polskiej ekipie by³a Krystyna Siemieniecka, zdobywczyni trzech srebrnych medali. W finale gry pojedynczej Polka przegra³a 0:3 ze z³ot¹
medalistk¹ Igrzysk Paraolimpijskich w Sydney, Li¹ WaiLing z Hongkongu.
Impreza by³a generalnym sprawdzianem formy najlepszych tenisistów sto³owych przed przysz³orocznymi mistrzostwami wiata organizowanymi pod patronatem Miêdzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego dla wszystkich
grup sportowców niepe³nosprawnych w szwajcarskim
Montreux (22 wrzenia - 2 padziernika). Mistrzostwa bêd¹
kwalifikacj¹ do turnieju Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku.
Medale w M-2005 INAS-FID w tenisie sto³owym zdobyli:
srebrne
Krystyna Siemieniecka - indywidualnie
Dorota Klecha, Krystyna Siemieniecka - gra podwójna
Dorota Klecha, Krystyna Siemieniecka, Dorota Nowacka dru¿ynowo
br¹zowe:
Dorota Klecha i Dorota Nowacja - obie w grze pojedynczej
Pawe³ Olejarski, Emil Kr¹p, Rados³aw Kr¹p - dru¿ynowo
Opr. J. Jakobsche n

Opr. J. Jakobsche n
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Si³a

idei

Stowarzyszenie Parafiada im w. Józefa Kalasancjusza rozwija swoj¹
dzia³alnoæ opar t¹ na
idei wszechstronnego
rozwoju m³odzie¿y poprzez antyczn¹ triadê
Stadion-Teatr-wi¹tynia.
W koñcz¹cym siê 2005 roku og³oszonym przez ONZ Miêdzynarodowym
Rokiem Sportu - jako cz³onek za³o¿yciel polskiego komitetu obchodów
(szczegó³y na stronie www.roksportu.pl) w³¹czylimy siê czynnie w konkurs Mistrzowie Sportu- Mistrzowie
¯ycia. Program ten promuje postaci,
które swymi dzia³aniami daj¹ przyk³ad
anga¿owania sportu w poprawê jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnych, edukacjê nieformaln¹ dzieci i m³odzie¿y,
sport osób niepe³nosprawnych.
2 grudnia br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby³o siê podsumowanie polskich obchodów Miêdzynarodowego Roku Sportu a cz³onkowie
jury pod przewodnictwem Roberta Korzeniowskiego nagrodzili zwyciêzców
(piszemy o tym wydarzeniu w informacjach Z kraju i ze wiata). Wród wyró¿nionych postaci sportowców wspieraj¹cych m³odzie¿, charyzmatycznych
trenerów i animatorów sportu, organizatorów ciekawych przedsiêwziêæ, nauczycieli i wychowawców pojawili siê
dwaj laureaci nominowani przez Parafiadê: ks.Piotr Pochopieñ oraz Marcin Kumierz.
Stowarzyszenie Parafiada rozpoczê³o realizacjê kolejnego du¿ego projektu - programu Moja Ma³a Ojczyzna. Program ten zaprasza do dzia³añ
promuj¹cych aktywnoæ obywatelsk¹
m³odzie¿y szkó³ rednich. Celem programu jest pog³êbianie wiadomoci i
postaw patriotycznych oraz wzmocnienie wiêzi i odpowiedzialnoci za swoj¹ ma³¹ ojczyznê, pozyskanie wiedzy i
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VIII Ogólnopolskie
Rozgrywki
Salezjañskich
Animatorów
Sportowych
W dniach 14-16 padziernika
2005 r. w Kutnie odby³y siê VIII
Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjañskich Animatorów Sportowych. Wziê³o w nich udzia³ 106
osób, reprezentuj¹cych w³adze
stowarzyszeñ lokalnych i inspektorialnych SALOS.

Rywalizowano w nastêpuj¹cych
dyscyplinach: koszykówka, pi³ka
no¿na, siatkówka i tenis sto³owy. Jednym z celów rozgrywek
by³o dokonanie przegl¹du kadr
sportowo-wychowawczych pod
k¹tem ich sprawnoci fizycznej i
umiejêtnoci ruchowych. Innym
celem by³o spotkanie osób
(ksiê¿y, sióstr, trenerów, instruktorów, wychowawców, nauczycieli itp.) odpowiedzialnych za
rozwój Salezjañskiej Organizacji
Sportowej. Samo spotkanie
mia³o na celu budowanie wspólnoty salezjañskich animatorów
sportowych, wymianê wiedzy i
dowiadczeñ, ale przede wszystkim przesi¹kniêcie idea³ami

pobudzenie inicjatywy do propagowania zachowañ prospo³ecznych.
I tak np. etap pierwszy obejmuje
przygotowanie i stworzenie prezentacji
multimedialnej o swojej ma³ej ojczynie jako metody dzielenia siê wra¿eniami, uczuciami, wiedz¹ i przywi¹zaniem
do swojego regionu. W roku 2006 program obejmie swym zasiêgiem piêæ województw, w przysz³oci zostanie rozszerzony na pozosta³¹ czêæ Polski.
Podczas zbli¿aj¹cych siê ferii zimowych, jak co roku Parafiada bêdzie organizatorem zimowisk z elementami
aktywnoci sportowej. W tym roku 100
uczestników ze szkó³ podstawowych
bêdzie wypoczywaæ i trenowaæ w Zawoi

wychowawczymi ugruntowanymi
w salezjañskim systemie wychowawczym i projekcie wychowawczym ks. Jana Bosko.
Rozgrywki obejmowa³y dwa
bloki programowe: sportowy i
kulturalno-religijny. W ramach
bloku sportowego toczy³a siê
ostra rywalizacja, jednak nie
ona by³a najwa¿niejsza, wa¿niejsze by³o to, ¿e zwyciê¿y³ w
nich, metaforycznie rzecz
ujmuj¹c, ks. Bosko, ze swoim
systemem zapobiegawczym.
W czêci kulturalno-religijnej
wzi¹³ udzia³ prezydent Kutna,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych ró¿nych szczebli, ale
tak¿e w³adze kocielne z ks.
biskupem Józefem Zawitkowskim na czele.
Impreza by³a wielce udana,
w czym zas³uga organizatora Stowarzyszenia Lokalnego
SALOS w Kutnie oraz jego
prezes Alicji Wojciechowskiej.
n

w Beskidzie (2 turnusy). Uczniowie gimnazjum i liceum w liczbie 50 pojad¹ na
turnus do Zuberca na S³owacji. Program obydwu zimowisk obejmuje miêdzy innymi naukê jazdy na nartach.
Stowarzyszenie prowadzi wci¹¿ aktywne dzia³ania zmierzaj¹ce do rozszerzenia wspó³pracy miêdzynarodowej.
rodowisko prezentowa³o swoje projekty podczas fina³ów Europejskiego Tygodnia M³odzie¿y w dn. 2-9 grudnia (fina³y w Warszawie). W ramach wspó³pracy zagranicznej trwaj¹ prace nad
pozyskiwaniem rodków z funduszy
strukturalnych takich jak:
- Dotacje UE (Narodowa Agencja
M³odzie¿),

Rywalizacja mo¿e
byæ ród³em
ró¿nych stanów
egzystencjalnych

Opinie i pogl¹dy
mo¿na wymieniaæ
tak¿e le¿¹c na
parkiecie

Po wygranym
meczu nale¿y siê
posi³ek

- Polsko Amerykañska Fundacja
Edukacja dla Demokracji,
- Program Funduszu Wyszehradzkiego - rozwijanie wspó³pracy z naszymi partnerami z Czech i S³owacji.
Ponadto w ramach zbli¿aj¹cych siê,
jubileuszowych fina³ów XVIII Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci i M³odzie¿y, planujemy rozwiniêcie Wolontariatu Miêdzynarodowego.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
zainteresowanych.
Szczegó³y na stronie www.parafiada.pl

Micha³ Araszkiewicz

Koordynator Projektu, rzecznik prasowy
n

Ogólnopolskie sympozjum
naukowe Sport jako
kulturowa rzeczywistoæ
W Centralnym Orodku Sportu w Warszawie, 8 padziernika, odby³o siê Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Sport jako kulturowa rzeczywistoæ,
w którym udzia³ wziê³o ponad 100 osób, reprezentuj¹cych orodki naukowo-dydaktyczne w naszym
kraju, ale tak¿e liczne grono animatorów Salezjañskiej Organizacji Sportowej. Prelegentami miêdzy
innymi byli: prof. J. Kosiewicz, ks. prof. S. Kowalczyk, prof. J. Lipiec, prof. W. Lipoñski, prof.
A. Paw³ucki, dr K. Zuchora, prof. Z. ¯ukowska.
Celem sympozjum by³o budowanie zaplecza
humanistycznego dla sportu poprzez teoretycz-

n¹ i empiryczn¹ diagnozê omawianej dziedziny. Wszystko po to, aby przybli¿yæ siê do skonstruowania modelu sportu, adekwatnego dla
wspó³czesnego spo³eczeñstwa i kultury, a w
konsekwencji akceptowanego przez szerokie
rzesze naszego spo³eczeñstwa oraz s³u¿¹cego realizacji aktywnego (ruchowo) stylu ¿ycia. Prof.
W. Lipoñski zwróci³ uwagê, ¿e organizowane
przez Salezjañsk¹ Organizacjê Sportow¹ sympozja s¹ najbardziej systematyczn¹ refleksj¹ na
temat humanistyki sportu nie tylko w Polsce,
ale prawdopodobnie i ca³ej Europie. n
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WNIOSKI Z ZAJÊÆ
AEROBIKU
DLA SKAZANYCH

Alternatywne

formy
resocja-

A
B

1
2

lizacji

3

S¹ wolontariusze, którzy powiêcaj¹ swój
czas dzieciom, ludziom chor ym, bezdomnych, samotnym. Jest jednak wielu, którzy
podejmuj¹ wysi³ek wp³ywania na wiêniów.
Próbuj¹ ich zmieniæ, poprawiæ... Widz¹ w
tym swoj¹ misjê, wierz¹ w sens takiej pracy.
Kara pozbawienia wolnoci, ma byæ nie tylko izolacj¹ przestêpców od reszty spo³eczeñstwa, ma jednoczenie spowodowaæ ich resocjalizacjê, czyli poprawê - przede wszystkim
przysz³ych postaw czy zachowañ. Problemy, z którymi boryka siê polski system penitencjarny, prowadz¹ do pogarszania siê warunków i mo¿liwoci wype³niania obu tych
zadañ. Wielu autorów uznaje wrêcz, ¿e praca resocjalizacyjna ze skazanymi pozostaje w sferze pobo¿nych ¿yczeñ.
Szeroko rozumiana kultura fizyczna zawsze by³a z powodzeniem wykorzystywana, do wype³niania czasu wolnego w jednostkach penitencjarnych. Absolwenci AWF-ów
postrzegani s¹ jako doskona³a kadra (wychowawców, czy
KO-wców). Jednak mnogoæ obowi¹zków, z³o¿ona na ich
barki, czêsto nie pozwala na rzeczywiste oddzia³ywania poprawcze. Dlatego tak istotne s¹ inicjatywy tzw. zewnêtrzne.
W³anie taka wspó³praca, doprowadzi³a do realizacji
dwóch ciekawych eksperymentów w Zak³adzie Karnym w
Sieradzu. Z przeprowadzonej wród skazanych ankiety
wynika³o, ¿e najchêtniej w czasie wolnym graliby w pi³kê
no¿n¹. Wiedz¹c jaka dyscyplina bêdzie cieszy³a siê najwiêkszym zainteresowaniem, dobrano pozosta³e elementy badania (ustalono, ¿e zbadany zostanie poziom agresji testem
IPSA, potem przeprowadzony bêdzie turniej pi³ki no¿nej w
systemie pucharowych, ponownie sprawdzony zostanie tym
samym testem poziom agresji, a po pó³rocznej przerwie zaproponuje siê skazanym udzia³ w aerobiku  dyscyplinie,
która cieszy³a siê najmniejszym zainteresowaniem w badaniu ankietowym). Zarówno turniej pi³ki no¿nej jak i zajêcia
z aerobiku trwa³y po 3 miesi¹ce.
Turniej wypad³ wspaniale. Wziê³o w nim udzia³ 104 osadzonych. Agresja spad³a niemal we wszystkich przejawach
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4

5
(w odczycie wyników testu IPSA). Zabawa okaza³a siê fantastyczna, zaanga¿owanie skazanych przekierowane by³o w
czasie trwania eksperymentu na turniej, na wyniki, treningi. Zak³adowa telewizja kablowa emitowa³a wszystkie mecze
 zatem emocje zdecydowanej wiêkszoci wiêniów, dotyczy³y przebiegu turnieju. Wreszcie uroczyste zakoñczenie, wzruszenie przy odbieraniu nagród i pucharu, niekoñcz¹ce siê
dyskusje. D³ugo potem pytano o kolejne takie inicjatywy.
Drugi eksperyment by³ nieco trudniejszy do przeprowadzenia. Gdy rozmawia³am o ca³ym pomyle z ludmi znaj¹cymi realia wiêzienne, mia³am wra¿enie, ¿e odbieraj¹ go
jak plan lotu balonem na Marsa.
Jako, ¿e jestem instruktorem ró¿nych form gimnastycznych, postanowi³am spróbowaæ, bez wzglêdu na czarno rysuj¹ce siê perspektywy. Nie zastanawiaj¹c siê d³ugo, ¿eby
nie dopad³o mnie zw¹tpienie, przygotowa³am stopnie do
stepowania. Zamówi³am je po prostu u stolarza. Poda³am
podstêpn¹, niczego nie zdradzaj¹c¹ nazwê: Wytrzyma³ociowy trening tlenowy  aby pracownicy dzia³u penitencjarnego, mogli wyjæ z w miarê mo¿liwoci normalnie
brzmi¹c¹ propozycj¹ do skazanych. Ustalilimy terminy.
Pierwsze tzw. spotkanie organizacyno  informacyjne sprowadzi³o do wietlicy 10 osób.

Nie ma takiej dyscypliny sportu,
której nie mo¿na zaproponowaæ
skazanym.

6

w³¹czenie pó³toralitrowych butelek
wype³nionych wod¹, pozwala na
obci¹¿enie miêni ramion, porównywalne z treningiem na si³owni
(liczba powtórzeñ w prze³o¿eniu na
czas daje doskona³e wyniki w skali
si³y miêni ramion),

7

wysi³ek pokonywany w takich
zajêciach pomaga roz³adowaæ
energiê, agresjê, emocje,

Aerobowe formy ruchu maj¹
wiele zalet:
mo¿na je stosowaæ przez
ca³y rok,
muzyka jako nierozerwalny
sk³adnik dobrze wp³ywa na
samopoczucie,

8

rytmiczne wykonywanie wielu
skomplikowanych elementów w
przestrzeni pobudza wyobraniê,
anga¿uje uk³ad nerwowy i koncentruje uwagê na zadaniu,
w przeludnionych celach, z 1 
godzinnym spacerem dziennie
dochodzi do znacznego os³abienia
uk³adu miêniowo  kostnego a
tak¿e innych (kr¹¿enia, oddychania
itd.), poprzez udzia³ w zajêciach
podnosi siê sprawnoæ i wp³ywa na
ogólny stan zdrowia skazanych,

gdzie harmonia ruchu wp³ywa na
odbiór estetyki ca³ych uk³adów,

9
10

zajêcia prowadzone przez kobietê,
mobilizuj¹ hamowanie nawyków do
wulgarnych wypowiedzi czy przejawiania agresji,
gdyby nie fakt, ¿e niewielu skazanych ma wykszta³cenie rednie,
mo¿na by³oby poprzez udzia³ w
zajêciach doprowadziæ ostatecznie
do zaliczenia przez nich kursu
instruktorskiego, daj¹cego uprawnienia zawodowe do pracy,
inne, pomniejsze.

skazani mimo indywidualnej formy
æwiczeñ, stanowi¹ pewn¹ grupê,

Na pierwsze zajêcia przysz³o 12 skazanych. Dostali w
koæ. Nie podoba³a im siê muzyka  dowiedzia³am siê od
psychologa. Spotkania w zak³adowej wietlicy odbywa³y
siê 2 razy w tygodniu, ka¿dorazowo po 1,5 godz. Grupa do
koñca zachowa³a sw¹ wstêpn¹ liczebnoæ. Ju¿ na 8 zajêciach ch³opcy ci æwiczyli jak studenci z AWF  i to jedni ze
sprawniejszych. Z zaanga¿owaniem, skoncentrowani, bez
s³owa skargi na muzykê (chocia¿ wci¹¿ by³a ta sama). Od
pocz¹tku panowa³a wspania³a atmosfera, rozlunienie,
zabawa. Nie s³ysza³am nigdy, aby który z tych mê¿czyzn
odezwa³ siê wulgarnie, nie zauwa¿y³am najmniejszych
objawów agresji, nikt nigdy nie odmówi³ wykonania jakiego polecenia. Wielu innych skazanych chcia³o zapisaæ
siê na treningi, jednak zawi¹zana grupa treningowa wyst¹pi³a do mnie z oficjalnym apelem, aby nie wprowadzaæ
nowych. Czuli siê dumni i wyró¿nieni, ¿e bior¹ udzia³ w
tym badaniu.
Gdy badanie zbli¿a³o siê nieuchronnie do koñca, coraz
czêciej pytano mnie o mo¿liwoæ przed³u¿enia ca³ego cyklu spotkañ. Reakcja grupy na definitywne zakoñczenie by³a
wzruszaj¹ca i jednoznaczna: My ¿ylimy od poniedzia³ku
do czwartku, to by³y najwa¿niejsze godziny w ca³ym tygodniu ....

Wszyscy twierdzili, ¿e siê nie da, a¿
przyszed³ taki jeden, który nie wiedzia³,
¿e siê nie da i po prostu to zrobi³.
Albert Einstein

Wiem, ¿e po prezentacji moich dowiadczeñ z Sieradza
na forum (przy okazji szkolenia kadry penitencjarnej), znaleli siê tacy wychowawcy, którzy wykorzystali je z podobnym powodzeniem.
Czêsto spisujemy jaki pomys³ na straty zanim jeszcze
zrobimy pierwszy krok, twierdz¹c, ¿e to siê na pewno nie
uda. Z powy¿ej opisanego dowiadczenia wynika jednak,
¿e codziennie mo¿na zrobiæ co niezwyk³ego, ¿e nawet pozornie szalone czy wrêcz g³upie pomys³y bywaj¹ cudownymi dzieæmi tych, którzy nie boj¹ siê ich realizacji. Nie miejmy siê wiêc z ludzi, którzy wierz¹ w cuda i nigdy nie
mówmy NIGDY. Normalnoci nigdzie za wiele, szczególnie za w warunkach izolacji wiêziennej. Dlatego warto
wspieraæ ka¿d¹ inicjatywê, dziêki której odbywanie kary
bardziej zbli¿a ni¿ oddala od zdrowego spo³eczeñstwa.

Iwona Michniewicz
n
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European

Federation

for Company

Sport

Uczestnikami byli chorwaccy instruktorzy rekreacji oraz zaproszeni gocie z pañstw po³udniowo-wschodniej Europy (S³owenia, Bonia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Macedonia, Albania, Bu³garia, Rumunia) oraz Polski i S³owacji.

Jako gocie specjalni zostali zaproszeni przedstawiciele Europejskiej Federacji Sportu dla Firm (EFCS - European Federation for Company Sport)  prezes Didier Besseyre oraz sekretarz generalny  Musa Lami. Powodem wizyty
w³adz EFCS jest planowana na rok 2009 organizacja Letniego Festiwalu w Rovinj. Gospodarze przekazali informacje na temat stanu przygotowañ do tego przedsiêwziêcia oraz
warunków udzia³u poszczególnych ekip.
Na spotkaniu z uczestnikami seminarium Didier Besseyre przekaza³ informacje na temat dzia³alnoci EFCS,
planów na przysz³oæ oraz oceni³ stan przygotowañ do maj¹cego siê odbyæ w 2009 roku festiwalu.
EFCS istnieje od 1962 roku. Celem Federacji jest wymiana informacji oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje dzia³aj¹ce na rzecz sportu w zak³adach pracy. Od 1977
roku organizowane s¹ Europejskie Festiwale Sportu, gromadz¹ce rzesze osób z krajów cz³onkowskich. O zainteresowaniu
udzia³em w tych sportowych imprezach wiadczy liczba uczest-

Bieg
pozdrowie
Ogólnopolski program Bieg po
Zdrowie w 2005 r. TKKF organizowa³ ju¿ po raz trzeci.

Na bazie dowiadczeñ i sukcesów odniesionych w latach
2003-2004 mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e bieg po zdrowie to naj³atwiejsza w realizacji forma ruchu, celem której
jest aktywnoæ fizyczna.
Biegaæ mog¹ wszyscy niezale¿nie od wieku, p³ci, poziomu sprawnoci fizycznej. Biegaæ mo¿na prawie wszêdzie i o
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Chor wacka
Federacja
Spor tu dla
Wszystkich
zorganizowa³a
1620 wrzenia
2005 r.
w Rovinj II
seminarium
przeznaczone
dla instruktorów rekreacji
ników - w 2005 r. w letnim festiwalu we Francji wziê³o udzia³
ponad piêæ tysiêcy osób. W 2006 r. w styczniu odbêdzie siê
zimowy festiwal w Czechach, w Szpindlerowym M³ynie.
Obecnie Europejska Federacja Sportu dla Firm zrzesza
21 pañstw, z tym ¿e Polskê i Wêgry reprezentuj¹ kluby, a
nie ogólnokrajowe organizacje. W przypadku Polski cz³onkiem EFCS jest ognisko TKKF Leszczyno z Leszna.
Sekretarz generalny EFCS, Musa Lami, wyrazi³ gotowoæ przyjazdu do Polski i podjêcia rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Sportu na temat reprezentowania Polski przez ogólnopolsk¹ organizacjê w EFCS.
58 grudnia 2005 r. sekretarz generalny EFCS, Musa
Lami, na zaproszenie Ministerstwa Sportu, goci³ w Polsce

z robocz¹ wizyt¹. W czasie pobytu zaplanowane zosta³y spotkania w Ministerstwie Sportu, Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich oraz Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas spotkania z Mieczys³awem Borowym zosta³ zg³oszony wstêpny akces wst¹pienia Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich do EFCS. Na spotkaniu byli obecni tak¿e przedstawiciele TKKF Leszczyno oraz firmy Coca-Cola. Cz³onkowie Ogniska TKKF z Leszna bardzo pochlebnie wyra¿ali
siê o imprezach organizowanych pod patronatem EFCS, co
roku ekipa z Leszna bierze udzia³ w Festiwalach Sportu.
Polska delegacja z prezesem Borowym na czele otrzyma³a zaproszenie do udzia³u w maj¹cym siê odbyæ w styczniu zimowym festiwalu organizowanym w Czechach.

Dzia³alnoæ Europejskiej Federacji Sportu dla Firm mo¿e
byæ bardzo ciekaw¹ propozycj¹ dla wielu polskich firm, które
dbaj¹ o rozwój fizyczny i czynny wypoczynek swoich pracowników. Wiele ciekawych inicjatyw sportowych podejmowanych jest przez du¿e firmy, dzia³aj¹ce na terenie Polski.
Propozycja udzia³u w miêdzynarodowej imprezie sportowej
bêdzie z pewnoci¹ niezwyk³ym wydarzeniem oraz nagrod¹
dla najbardziej aktywnych pracowników.
Wiêcej informacji na temat struktury organizacyjnej oraz
dzia³ania Europejskiej Federacji Sportu dla Firm mo¿na
znaleæ na stronie internetowej www.efcs.org.

dowolnej porze dnia, dobieraj¹c ró¿ne otoczenie i teren. Bieg
umo¿liwia pozbycie siê zbêdnych kilogramów, jest doskona³ym rodkiem antystresowym, u³atwia samoocenê w³asnych mo¿liwoci. Bieganie wp³ywa dodatnio na uk³ad oddechowy, aktywny i bierny aparat ruchowy, uk³ad sercowo-naczyniowy, przemianê materii i trawienie.
Biegaæ mo¿na indywidualnie lub w grupie, zawieraj¹c
nowe przyjanie i wykorzystuj¹c okazjê do mile wspólnie
spêdzonego czasu.
Joggerzy to ludzie wolni, nieskrêpowani czasem, miejscem, pogod¹, warunkami i towarzystwem. Ich celem jest
satysfakcja z pokonywania w³asnych s³aboci i odczucia
pozytywnych wyników dla zdrowia.
Celem dzia³ania Orodków Bieg po Zdrowie (120) by³a
popularyzacja, inspirowanie i organizowanie wszelkich form
joggingu, jak równie¿ imprez towarzysz¹cych, o programie
ró¿nych form rekreacji ruchowej.
Wszystkie orodki zabezpieczy³y podstawowe dzia³ania
towarzysz¹ce ich pracy, a przede wszystkim:

n opracowanie regulaminu funkcjonowania
n zorganizowanie punktów informacji i poradnictwa
n zapewnienie kadry prowadz¹cej zajêcia minimum 2 razy w
tygodniu w okresie maj-czerwiec, wrzesieñpadziernik z
podzia³em na grupy: dzieci, m³odzie¿, osoby starsze.
n stworzenie mo¿liwoci konsultacji z lekarzem odnonie
do ew. przeciwwskazañ biegania, skontrolowania cinienia, wydolnoci organizmu, zaleceñ innych form ruchu
n organizowanie gier zespo³owych, zgadywanek terenowych,
wycieczek, biegów na orientacjê
n prowadzenie dzienników zajêæ
n organizowanie imprez rekreacyjnych z udzia³em wszystkich biegaczy, ich rodzin i przyjació³.

ski Poznañ, XXV Ogólnopolski Bieg Ptolemeusza w Kaliszu, Miêdzynarodowy Bieg Warciañski w Kole.
W ramach akcji Ogólnopolskiego Biegu po Zdrowie zorganizowano 10 Festynów Biegowych o Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w którym startowa³o 60 571 osób.
Wspó³pracuj¹cy lekarze zwrócili miêdzy innymi uwagê
na znaczn¹ poprawê sprawnoci, wydolnoci i samopoczucia æwicz¹cych.
Dziêki prowadzeniu zajêæ na miêkkich pod³o¿ach uda³o
siê unikn¹æ urazów i kontuzji. Instruktorzy dbali o przygotowanie zg³aszaj¹cych siê do biegów, prowadz¹c odpowiednie
rozrywki. Przekonano wiele osób do uprawiania rekreacyjnych form ruchu i do biegania indywidualnie w ci¹gu roku.
Ze sprawozdañ wynika, ¿e wiele Ognisk TKKF zg³osi³o
siê do prowadzenia we w³asnym zakresie Orodków Bieg
po Zdrowie w 2006 r. W 2005 r. w Orodkach Bieg po Zdrowie systematycznie biega³o oko³o 200 000 osób.

Zakresem dzia³alnoci orodki objê³y tereny gmin, miast i
powiatów. Uczestnicy orodków brali udzia³ w licznych imprezach biegowych organizowanych przez Wydzia³y WF
Urzêdów Miasta, np. Crakowia Maraton 2005 r., Miêdzynarodowy Bieg Zdrojowy w Busku Zdroju, VIII Bieg Piastow-

Na zdjêciu od lewej:
Wojciech Kudlik naczelnik w Departamencie Sportu
Powszechnego
Ministerstwa
Sportu, Musa Lami
- sekretarz generalny EFCS, Mieczys³aw Borowy I wiceprezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich, prezes TKKF,
Gra¿yna Felczak
i Tadeusz Ro¿ej Departament
Sportu Powszechnego Ministerstwa
Sportu

Gra¿yna Felczak (prezes ZG TKKF)
n

Janina Przybylska
n
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G³ówne kierunki

dzia³alnoci

G³ówne cele naszej dzia³alnoci okrelone s¹ w Statucie TKKF oraz
w dokumentach programowych na lata 20022006 przyjêtych przez
Zarz¹d G³ówny. W 2006 roku zamierzamy osi¹gn¹æ je poprzez realizacjê nastêpuj¹cych kierunków programowych:
n
n
n
n

Sport dzieci i m³odzie¿y
Sport rodziny
Integracja poprzez sport
Kszta³cenie i dokszta³canie kadr

Dzia³ania nasze skupione bêd¹ przede wszystkim na ogólnopolskich
kampaniach promuj¹cych aktywnoæ ruchow¹:
n Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz Challange Day
n Bieg po zdrowie
n Miesi¹c dla zdrowia
n Promocja sportu Z³otej Jesieni
n Sport form¹ integracji osób niepe³nosprawnych

Spor t dzieci i m³odzie¿y
Aktywizacja sportowa dzieci i m³odzie¿y od wielu lat jest wa¿nym kierunkiem naszej dzia³alnoci. Bêdzie ona kontynuowana
w formie:
n pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajêæ sportoworekreacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej i zdradzaj¹cej niedostatki koordynacji ruchowej,
n zajêæ profilaktycznych i korekcyjnowyrównawczych dla dzieci,
n obozów, kolonii i zimowisk dla m³odzie¿y uzdolnionej sportowo
oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym,
n zajêæ sportoworekreacyjnych organizowanych w miejscu zamieszkania podczas przerwy wi¹tecznonoworocznej, ferii zimowych i wakacji letnich,
n nauki p³ywania, zajêæ korekcyjnowyrównawczych, gier i zabaw
sportowych oraz aktywnych form turystyki.

n aktywna turystyka rodzinna  udzia³ w wycieczkach, rajdach pieszych, konnych i rowerowych oraz sp³ywach kajakowych i rejsach ¿eglarskich,
n rodzinne zespo³y zajêæ sportowych umo¿liwiaj¹ce wspólne uprawianie gier zespo³owych oraz æwiczeñ sprawnociowosi³owych,
n ogólnopolskie i regionalne inicjatywy na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia  kampania Miesi¹c dla zdrowia oraz inne formy
zachêcaj¹ce do sta³ej troski o zdrowie,
n imprezy sportoworekreacyjne, festyny i zabawy tworz¹ce klimat
do przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców,
n Gminne i Miejskie Orodki Joggingu dzia³aj¹ce w ramach ogólnopolskiego programu Bieg po zdrowie,
n Orodki Terapii Ruchowej jako instytucjonalne formy u³atwiaj¹ce organizacjê systematycznych zajêæ ruchowych dla Osób III
Wieku,
n grupy dysponseryjne korekcyjnowyrównawcze dla schorzeñ
zwi¹zanych z podesz³ym wiekiem biologicznym,
n promocja zdrowego, pogodnego starzenia siê i aktywnego stylu
¿ycia oraz ró¿norodnych form kinezygerontoprofilaktyki,
n propagowanie ma³o znanych w Polsce form turystyki aktywnej
np. Nordic Walking.

Integracja poprzez spor t
Integracja osób sprawnych i sprawnych inaczej poprzez sport, rekreacjê i turystykê powinna byæ wa¿nym kierunkiem naszej dzia³alnoci. W systemie dzia³añ sportoworekreacyjnych TKKF nale¿y
uwzglêdniæ organizacjê:
n integracyjnych imprez sportoworekreacyjnych i turystycznych,
n weekendowych warsztatów sportoworehabilitacyjnych,
n sekcji æwiczebnych w wybranych dyscyplinach gier zespo³owych
i indywidualnych (w zale¿noci od stopnia niepe³nosprawnoci),
n obozów rehabilitacyjnosportowych,
n turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w zak³adach pracy chronionej.

Organizatorzy tych zajêæ winni zadbaæ o systematycznoæ i cyklicznoæ oraz powi¹zanie ich ze szkolnymi programami wychowania fizycznego. Wa¿ne jest, ¿eby w zajêciach tych uczestniczyli uczniowie mniej sprawni lub z ograniczonymi mo¿liwociami uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego i sporcie szkolnym.

Realizacja tych zadañ wymaga przygotowania kadry organizatorów
oraz wolontariuszy pracuj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Wskazane by³oby nawi¹zanie wspó³pracy z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych w innych krajach.

Spor t rodzinny promocj¹ zdrowia

Kszta³cenie i dokszta³canie kadr

Tradycyjnie, kszta³towaniu aktywnego stylu ¿ycia w rodzinie powiêcamy du¿o uwagi. Wiod¹cymi formami dzia³alnoci w tej dziedzinie powinny byæ:
n rodzinne wczasy rekreacyjnosportowe, których celem jest kreowanie prozdrowotnego i prosportowego stylu wypoczynku,

Realizacja zadañ programowych naszego Towarzystwa wymaga licznego, dobrze przygotowanego zaplecza kadrowego. St¹d wa¿nym
celem jest podnoszenie na wy¿szy poziom i uatrakcyjnienie prowadzonego przez nas szkolenia i dokszta³cania wolontariuszy, instruktorów, animatorów, trenerów i mened¿erów.
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Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w 2006 roku
Kalendarz miêdzynarodowych
i ogólnopolskich imprez
oraz akcji sportoworekreacyjnych

2 - 3 marca

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast po³¹czone z udzia³em w Miêdzynarodowych Targach SPORT
REKREACJA

1- 31 maja

Ogólnopolski program Miesi¹c dla Zdrowia

maj - listopad

n Program "Bieg po Zdrowie" w Miejskich/Gminnych
Orodkach Joggingu
n Program dla Osób III Wieku "Orodki Terapii Ruchowej"

20  21 maja

Ogólnopolski Rajd wiêtokrzyski Ciekoty 2006

1 czerwca

Sportowy Turniej Miast i Gmin - ca³y kraj

3 - 4 czerwcaa

Miêdzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i M³odzie¿y
Zamoæ 2006

9 - 11 czerwca

Ogólnopolski Festiwal Zdrowia i Sportu Sieraków 2006

Osi¹gniêcie tego celu wymaga opracowania i modyfikacji programów szkolenia oraz przygotowania nowych materia³ów metodycznoszkoleniowych: podrêczników, skryptów, atlasów, itp.,
Wa¿nym zadaniem jest:
n dokszta³canie kadr pracuj¹cych w Orodkach Terapii Ruchowej,
n szkolenie trenerów w specjalnociach fitness i æwiczeñ profilaktyczno-usprawniaj¹cych,
n przygotowanie kadr do realizacji programu Trener osiedlowy.
Celowym jest rozszerzenie wspó³pracy z uczelniami kszta³c¹cymi specjalistów w zakresie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i turystyki oraz
uczestnictwo w miêdzynarodowych konferencjach i sympozjach.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na przygotowanie kadr do prowadzenia zajêæ z dzieæmi, m³odzie¿¹, osobami starszymi oraz sprawnymi inaczej.
Szkolenia nale¿y prowadziæ przede wszystkim w Centralnym
Orodku SportowoSzkoleniowym TKKF w Sierakowie oraz w orodkach terenowych posiadaj¹cych odpowiednie warunki i wyspecjalizowan¹ kadrê dydaktyczn¹.

Zadania organizacyjne
Maj¹c na uwadze dba³oæ o rozwój oraz dobry wizerunek Towarzystwa nale¿y podj¹æ dzia³ania prowadz¹ce do:
n powstawania ognisk i klubów rekreacyjno-sportowych TKKF
przede wszystkim w ma³ych miastach i gminach,
n zwiêkszenia iloci informacji o dzia³alnoci TKKF w prasie centralnej i gazetach lokalnych, a tak¿e w programach regionalnych
orodków telewizyjnych i radiowych,
n pozyskania darczyñców, którzy przeka¿¹ na rzecz Towarzystwa
1% podatku od uzyskanego dochodu,
n zainteresowania pracodawców celowoci¹ organizacji imprez rekreacyjnosportowych dla pracowników i ich rodzin,
n pe³niejszego zaanga¿owania i odpowiedzialnoci pracowników oraz
dzia³aczy za gospodarnoæ i zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa.
Wa¿nym zadaniem jest terminowe przeprowadzenie kampanii sprawozdawczowyborczej przed XIV Krajowym Zjazdem. Walne zebrania ognisk oraz zjazdy miejskich i wojewódzkich Zwi¹zków powinny byæ dobrze wykorzystan¹ okazj¹ do dyskusji nad przysz³oci¹
Towarzystwa.
Jesieni¹ 2006 roku odbêd¹ siê wybory do samorz¹dów lokalnych. Do pracy w radach miast, miast i gmin trzeba skierowaæ najlepszych i najbardziej dowiadczonych dzia³aczy.
Program przyjêto na plenarnym posiedzeniu Zarz¹du G³ównego TKKF w Warszawie 19 listopada 2005 r.

n
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USTAWA z 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym
(DzU z 17 sierpnia 2005 r.)

KOMENTARZ
Negatywna ocena wystêpu Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach sprowokowa³a w mediach oraz rodowiskach
sportowych powszechn¹ dyskusjê na temat systemu zarz¹dzania
sportem w Polsce oraz potrzeby dokonania niezbêdnych zmian. Przygotowano szczegó³ow¹ diagnozê stanu polskiego sportu, w której
wskazano wiele przyczyn kryzysu, w tym brak przejrzystej i jednolitej struktury zarz¹dzania i finansowania na szczeblu centralnym
oraz funkcjonowanie kilku równoleg³ych, nieskoordynowanych
orodków decyzyjnych. Jednoznacznie wskazywano potrzebê utworzenia odrêbnego Ministerstwa Sportu lub innego niezale¿nego Centralnego Urzêdu Administracji Pañstwowej, którego powo³anie mia³o poprzedzaæ dokonanie istotnych zmian w obowi¹zuj¹cych ustawach.
Ustawa o sporcie kwalifikowanym okrela szczegó³owo zasady prowadzenia dzia³alnoci w zakresie sportu kwalifikowanego (wyczynowego), zasady uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym,
a tak¿e zadania organów administracji rz¹dowej, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych podmiotów uczestnicz¹cych w organizacji uprawiania sportu kwalifikowanego i prowadzenia sportowego wspó³zawodnictwa.
Uprawianie sportu kwalifikowanego odbywaæ siê bêdzie zgodnie
z przepisami omawianej ustawy, na podstawie regulaminów i statutów zwi¹zków sportowych, polskich zwi¹zków sportowych i miêdzynarodowych organizacji sportowych,. Bardzo istotny przepis znajduje siê w rozdziale 1 w art. 2, który mówi o tym, i¿ organy
administracji rz¹dowej tworz¹ warunki organizacyjne do rozwoju sportu kwalifikowanego, natomiast jednostki samorz¹du
terytorialnego bêd¹ mog³y wspieraæ, w tym finansowo, rozwój
sportu kwalifikowanego. Do tej pory takiej mo¿liwoci prawnej nie
by³o. Wiele jednostek samorz¹dowych, chc¹c wspieraæ rozwój sportu okrelanego w aktualnie obowi¹zuj¹cym nazewnictwie mianem
profesjonalnego, robi³o to miêdzy innymi poprzez dzia³ania promocyjne, szukaj¹c porednich cie¿ek finansowania, aby regionalne
izby obrachunkowe nie podwa¿a³y ich decyzji. W tej chwili stwarzamy mo¿liwoæ prawn¹. W rozumieniu tej ustawy sport kwalifikowany to forma aktywnoci cz³owieka zwi¹zana z uczestnictwem
we wspó³zawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym w okrelonej dyscyplinie sportu przez polski zwi¹zek sportowy lub podmioty dzia³aj¹ce z jego upowa¿nienia.
Rozró¿nia siê dwie kategorie zawodników: na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym jest to osoba uprawiaj¹ca okrelon¹
dyscyplinê sportu i posiadaj¹ca licencjê zawodnika uprawniaj¹c¹
do uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym, natomiast zawodnik rozumiany zgodnie z przepisami ustawy o kulturze fizycznej
jest to osoba uprawiaj¹ca okrelon¹ dyscyplinê sportu. Ka¿dy, kto
uczestniczy w sporcie kwalifikowanym, we wspó³zawodnictwie sportowym, musi posiadaæ licencjê. Bêdzie to równie¿ dobre rozró¿nienie miêdzy wspó³zawodnictwem organizowanym przez polskie zwi¹zki
sportowe, a wspó³zawodnictwem organizowanym przez inne stowarzyszenia, zw³aszcza zwi¹zane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu szkolnego. Na przyk³ad rywalizacja w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej nie podlega przepisom ustawy o sporcie kwalifi-
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kowanym. Natomiast wielu zawodników, którzy uczestnicz¹ we
wspó³zawodnictwie organizowanym przez Polski Zwi¹zek Lekkiej
Atletyki, dzisiaj uczestniczy równie¿ we wspó³zawodnictwie zwi¹zanym z upowszechnianiem sportu. Rozró¿nienie zawodnika z licencj¹ i zawodnika bez licencji bêdzie powodowa³o pewn¹ racjonalizacjê. Powinno m.in. ograniczyæ niekorzystne dla rozwoju fizycznego
m³odzie¿y, zbyt czêste anga¿owanie m³odych zawodników z licencjami do udzia³u w wielu imprezach sportowych, w których musz¹
zdobywaæ punkty dla swoich klubów.
Rozdzia³ drugi omawia szczegó³owo strukturê organizacyjn¹ sportu kwalifikowanego. Jednak, aby dobrze j¹ zrozumieæ, trzeba ustawê o sporcie kwalifikowanym czytaæ ³¹cznie z ustaw¹ o kulturze fizycznej. Na strukturê organizacyjn¹ sportu kwalifikowanego sk³adaj¹ siê, po pierwsze: kluby sportowe, o których mowa w art. 6
ustawy o kulturze fizycznej oraz w art. 7 i 7a tej¿e ustawy. Wprowadzamy tu pewne novum, mianowicie to, i¿ kluby sportowe bêd¹ mog³y dzia³aæ w ka¿dej dozwolonej prawem formie: zarówno jako osoby
prawne, jak i osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
oparciu o ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. Zgodnie z
ustaw¹, podstawowa jednostka kultury fizycznej, jak¹ jest klub,
bêdzie mog³a dzia³aæ w ka¿dej dozwolonej formule prawnej.
We wspó³zawodnictwie sportowym bêd¹ mog³y uczestniczyæ
kluby sportowe, a tak¿e zawodnicy zrzeszeni w klubach i niezrzeszeni w klubach. To te¿ jest nowoæ. Zawodnik zrzeszony w klubie
sportowym to taki, który spe³nia przynajmniej jeden z warunków:
jest cz³onkiem klubu sportowego (cz³onkiem stowarzyszenia lub innej formy klubu sportowego), jest zwi¹zany z klubem sportowym
umow¹, albo prowadzi osobicie lub z innymi zawodnikami taki klub.
Zawsze szczegó³owe zasady organizacji wspó³zawodnictwa w danej
dyscyplinie okrela regulamin polskiego zwi¹zku sportowego.
Warto zauwa¿yæ nowy zapis, który mówi o tym, i¿ udzia³ klubu
sportowego lub zawodnika we wspó³zawodnictwie sportowym innym
ni¿ organizowany przez w³aciwy polski zwi¹zek sportowy lub miêdzynarodow¹ federacjê, do której nale¿y klub sportowy, wymaga
zgody w³aciwego polskiego zwi¹zku.
Kolejny zapis, który znalaz³ siê w art. 5 ustawy, dotyczy przeciwdzia³ania zjawiskom wp³ywania na wyniki sportowe. Gdyby pozostaæ bez tej regulacji, jedna osoba, posiadaj¹ca np. wiêkszociowe
pakiety akcji w kilku spó³kach, które uczestnicz¹ w ligowym wspó³zawodnictwie sportowym na tym samym szczeblu, mog³aby kszta³towaæ wyniki sportowe. Dlatego art. 5 przewiduje, i¿ osoba fizyczna lub osoba prawna posiadaj¹ca akcje, udzia³y lub inne tytu³y
uczestnictwa w klubie sportowym, nie mo¿e posiadaæ akcji,
udzia³ów i innych tytu³ów uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestnicz¹cym we wspó³zawodnictwie sportowym w tej
samej dyscyplinie sportu ani te¿ zasiadaæ w jego organach.
Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym bêdzie wymaga³o
licencji. Te licencje ustawa wprowadza zarówno dla klubu, zawodnika, trenera, i sêdziego, a wydawaæ je bêd¹ w³aciwe polskie
zwi¹zki sportowe. To one w swoich regulaminach ustal¹ warunki i
tryb przyznawania i pozbawiania licencji. Ustawa okrela, jakie dokumenty nale¿y za³¹czyæ do wniosku o wydanie licencji. Za ich wy-

danie zwi¹zek bêdzie móg³ zgodnie z ustaw¹ pobieraæ op³aty, jednak
w wysokoci nie przekraczaj¹cej kosztów ich wytworzenia czy przyznania. Rejestr licencji bêdzie prowadzi³ w³aciwy dla danej dyscypliny sportu polski zwi¹zek sportowy.
W art. 6 ust. 6 ustawodawca przewiduje mo¿liwoæ pozbawienia
klubu sportowego licencji, jeli po jej uzyskaniu klub lub jego zawodnicy - przez kolejne trzy lata - nie bior¹ udzia³u we wspó³zawodnictwie sportowym.
Kolejnym wa¿nym elementem w strukturze organizacyjnej sportu kwalifikowanego s¹ zwi¹zki sportowe. Zwi¹zki sportowe s¹ opisane w ustawie o kulturze fizycznej w art. 8 i art. 9, gdzie okrelono,
¿e zwi¹zkami sportowymi s¹ zwi¹zki funkcjonuj¹ce na bazie ustawy
Prawo o stowarzyszeniach (zwi¹zek mog¹ utworzyæ trzy kluby lub co
najmniej piêtnastu zawodników niezrzeszonych).
Kolejne regulacje odnosz¹ siê kompleksowo do polskiego zwi¹zku sportowego. Polski zwi¹zek sportowy mo¿e dzia³aæ w formie
stowarzyszenia lub zwi¹zku stowarzyszeñ. W art. 13 zdecydowalimy siê stworzyæ podstawê prawn¹ - obowi¹zek prawny, tak
trzeba to nazwaæ, to nie jest tylko podstawa, ale obowi¹zek prawny
dla polskiego zwi¹zku sportowego - do powo³ania spó³ki kapita³owej prawa handlowego do zarz¹dzania sprawami zwi¹zku, dotycz¹cymi gospodarczego wykorzystania dóbr materialnych i niematerialnych przys³uguj¹cych zwi¹zkowi na zasadach okrelonych miêdzy zwi¹zkiem a t¹ spó³k¹ w umowie. Gwarancje dotycz¹ce kontroli, równie¿ ewentualnie kontroli nad wniesionym maj¹tkiem lub finansami, zawarte s¹ w umowie. To od zwi¹zku sportowego, który powo³uje swój podmiot i przygotowuje umowê, bêd¹ zale¿a³y te instrumenty kontroli.
Jeli chodzi o polski zwi¹zek sportowy, jest on monopolist¹.
Zgodnie z ustaw¹ w danej dyscyplinie sportu mo¿e funkcjonowaæ
jeden polski zwi¹zek sportowy. W tym miejscu ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian, poza doprecyzowaniem zadañ polskiego
zwi¹zku sportowego.
Przy tworzeniu ustawy pojawi³y siê obawy dotycz¹ce wprowadzenia nowych form dzia³alnoci klubów sportowych, m.in. dzia³alnoci jednoosobowej. Np. znany sportowiec, który odniós³ sukces,
wyjdzie z klubu sportowego - nie ze zwi¹zku, z klubu sportowego zostawi ten klub, mimo ¿e klub, zwi¹zek, bud¿et pañstwa ³o¿yli na
niego okrelone rodki finansowe, i za³o¿y w³asne przedsiêbiorstwo
- klub sportowy. Odpowiadam: warunki dotycz¹ce zmiany przynale¿noci klubowej zawodnika w danej dyscyplinie sportu,
nale¿¹ do kompetencji polskiego zwi¹zku sportowego. Ustawodawca daje zwi¹zkom mo¿liwoæ uregulowania tych kwestii w taki
sposób, ¿eby mo¿liwa by³a ochrona interesów zwi¹zku i klubów sportowych. Jeli kto chce zmieniæ barwy klubowe, to proszê bardzo,
ale na zasadach ustalonych w³anie przez polskie zwi¹zki sportowe.
Polski zwi¹zek sportowy ma zgodnie z prawem równie¿ wy³¹cznoæ
podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotycz¹cych danej
dyscypliny sportu, poza kwestiami, które uregulowane s¹ w ustawie
i nie s¹ zastrze¿one do kompetencji innych podmiotów.
Wspó³zawodnictwo sportowe, które jest organizowane w formie
rozgrywek ligowych, jest regulowane ustaw¹. Przeniesiono tutaj

rozwi¹zania, które s¹ zapisane w ustawie o kulturze fizycznej, poza
rozwi¹zaniami dotycz¹cymi podmiotów, które uczestnicz¹ w tym
wspó³zawodnictwie (umownie rzecz bior¹c - w ligach zawodowych).
Do tej pory w ligach zawodowych mog³y uczestniczyæ sportowe spó³ki akcyjne i wyj¹tkowo, za zgod¹ ministra, kluby dzia³aj¹ce w formie
stowarzyszenia. Ten wyj¹tek pozostawiamy, natomiast w miejsce
sportowych spó³ek akcyjnych wchodz¹ spó³ki prawa handlowego,
spó³ki akcyjne.
Z ustawy znika pojêcie sportowa spó³ka akcyjna. Spó³ki te bêd¹
jeszcze funkcjonowaæ do koñca 2006 r. Natomiast w ci¹gu 12 miesiêcy bêd¹ musia³y dostosowaæ swoj¹ strukturê do wymogów spó³ki
akcyjnej wed³ug przepisów Kodeksu Handlowego, z tym jednym zastrze¿eniem, o którym wspomnia³em wczeniej (art. 5), dotycz¹cym
akcji i udzia³ów (nie mo¿na posiadaæ akcji w wiêcej ni¿ jednym podmiocie uczestnicz¹cym we wspó³zawodnictwie sportowym w tej samej dyscyplinie sportu).
Wspó³zawodnictwo sportowe w postaci lig zawodowych to nie
tylko kwestia organizacji wspó³zawodnictwa i stworzenia czytelnych
mo¿liwoci finansowania. Ustawa nak³ada obowi¹zek powierzenia
prowadzenia ligi zawodowej podmiotowi innemu ni¿ polski zwi¹zek
sportowy. Bêdzie to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, wiêc
jest tam mo¿liwoæ dop³ywu kapita³u, aby wspó³zawodnictwo w ramach ligi zawodowej by³o wspierane równie¿ rodkami osób fizycznych czy osób prawnych. Zasady funkcjonowania ligi s¹ zawarte w
umowie miêdzy zwi¹zkiem a podmiotem, który bêdzie zarz¹dza³ lig¹.
Natomiast umowa ta, zgodnie z art. 15 ust. 8, musi uzyskaæ zgodê
ministra w³aciwego. Po co ta zgoda? Przede wszystkim po to, ¿eby
chroniæ interesy reprezentacji Polski, by zabezpieczyæ realizacjê zobowi¹zañ krajowych i zagranicznych, a tak¿e przewidzieæ mo¿liwoæ
funkcjonowania postêpowania dyscyplinarnego ustalonego w regulaminach w³aciwych polskich zwi¹zków sportowych.
W dyscyplinach sportu, w których wspó³zawodnictwo sportowe
nie jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski zwi¹zek
sportowy mo¿e przekazaæ organizowanie lub prowadzenie wspó³zawodnictwa sportowego w ca³oci lub w czêci osobie prawnej lub
osobie fizycznej bêd¹cej przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej. Odpowiednio
stosuje siê przepisy, które mówi¹ o przekazaniu wspó³zawodnictwa
na podstawie umowy (art. 15, ust.7 i 8).
Kolejny bardzo wa¿ny element nowej ustawy. Instrumentem pañstwa, a w³aciwie ministra w³aciwego w relacji z polskim zwi¹zkiem
sportowym jest nadzór nad zwi¹zkami. Regulowany jest on w inny
sposób ni¿ przewiduje ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Organ
nadzoruj¹cy, jakim jest minister w³aciwy do spraw kultury fizycznej i sportu, ma prawo za¿¹daæ od w³aciwego polskiego zwi¹zku
sportowego odpisów uchwa³ zebrañ cz³onków i delegatów, ¿¹daæ od
okrelonych w³adz wyjanieñ, dokonywaæ kontroli. Nadzorem ministra nie s¹ objête postêpowania dyscyplinarne i regulaminowe polskich zwi¹zków sportowych. W ustawie okrelono równie¿ szczegó³owo (art. 19-23) procedury i zakres prowadzenia dzia³añ kontrolnych, sposób tworzenia dokumentacji pokontrolnej, a tak¿e konsekwencje, które mog¹ byæ efektem stwierdzonych w dzia³alnoci zwi¹z-
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ku nieprawid³owoci. Organ nadzoruj¹cy mo¿e zawiesiæ wykonanie
uchwa³y, mo¿e za¿¹daæ jej uchylenia, zawiesiæ w czynnociach w³adze polskiego zwi¹zku sportowego i wyznaczyæ kuratora. To s¹ bardzo mocne argumenty w rêku Ministra Sportu. Niektórzy opiniodawcy tej ustawy mówili, ¿e to jest centralizm, niektórzy jeszcze bardziej dosadnie nazywali te rozwi¹zania, ale ¿ycie pokaza³o i pokazuje na co dzieñ, ¿e takie instrumenty w stosunku do zwi¹zków, które
dysponuj¹ w 90% rodkami publicznymi, musz¹ byæ w rêku ministra w³aciwego do spraw kultury fizycznej i sportu, ¿eby móg³ przeciwdzia³aæ patologiom i innym zjawiskom niezgodnym z prawem, z
regulaminami i postanowieniami w³adz zwi¹zku. S¹d, na wniosek
w³aciwego ministra czy organu nadzoruj¹cego - w drodze postanowienia - mo¿e rozwi¹zaæ polski zwi¹zek sportowy lub cofn¹æ zgodê
na jego utworzenie.
Art. 27 mówi o Polskim Komitecie Olimpijskim. W art. 27 ust.
4 zapisano, i¿ obowi¹zkiem organów administracji rz¹dowej jest zasiêganie opinii PKOL w sprawach dotycz¹cych: po pierwsze - strategii rozwoju sportu polskiego, po drugie - projektów aktów prawnych
(ustaw i aktów wykonawczych dotycz¹cych sportu, w tym równie¿
opiniowanie projektu bud¿etu pañstwa), po trzecie  programów
rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego
(dofinansowywanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), oraz
projektów programów przygotowañ olimpijskich. Oczywicie to ostatnie zadanie sugeruje, ¿e Polski Komitet Olimpijski nie realizuje bezporednio tych przygotowañ (taki jest stan aktualny).
Rozdzia³ 3. dotyczy zawodników. To s¹ w znacznej czêci nowe
regulacje. Licencje dla zawodników by³y opisane ju¿ w ustawie o
kulturze fizycznej, niemniej jednak, po pierwsze, w art. 28 mówimy
o tym, i¿ obowi¹zkiem zawodnika z chwil¹ powo³ania do kadry narodowej jest reprezentowanie kraju w miêdzynarodowych zawodach
sportowych. Szczegó³owe prawa i obowi¹zki zawodników powo³anych
do kadry okrelaj¹ regulaminy w³aciwych polskich zwi¹zków sportowych poza tymi, które s¹ opisane w ustawie. Niewykonywanie tych
obowi¹zków przez zawodnika powoduje odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹ na zasadach okrelonych w regulaminach polskich zwi¹zków
sportowych. Jednym z elementów tej odpowiedzialnoci - jeli regulamin polskiego zwi¹zku sportowego to przewiduje - mo¿e byæ pozbawienie licencji zawodnika, czyli mo¿liwoci udzia³u we wspó³zawodnictwie sportowym. Koszty zwi¹zane z uzyskaniem licencji to
oczywicie odp³atnoæ ze strony osoby zainteresowanej.
Kolejne artyku³y dotycz¹ ubezpieczeñ zawodników. Dotychczas
kluby mia³y obowi¹zek ubezpieczenia zawodnika od nastêpstw nieszczêliwych wypadków. Nowa ustawa precyzuje obowi¹zek ubezpieczenia zawodnika bêd¹cego w kadrze narodowej, przez w³aciwy
polski zwi¹zek sportowy, który powo³uje tak¹ kadrê.
Ustawa w sposób jednoznaczny precyzuje priorytet przeznaczania pieniêdzy bud¿etowych na finansowanie sportu. Zapisano w niej,
i¿ w pierwszej kolejnoci pañstwo finansuje przygotowania olimpijskie i opiekê medyczn¹ (w zakresie przewidzianym w ustawie) kadry
olimpijskiej, natomiast pozosta³e rodki mo¿na przeznaczyæ na dofinansowanie dzia³alnoci pozosta³ych polskich zwi¹zków sportowych
(dyscyplin i konkurencji nieolimpijskich)..
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Bardzo wa¿ne i nowatorskie zapisy znalaz³y siê w art. 33, a dotycz¹ one mo¿liwoci marketingowego wykorzystywania wizerunku
sportowca. Cz³onek kadry narodowej udostêpnia, na zasadach
wy³¹cznoci, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu zwi¹zkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku do celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego zwi¹zku oraz miêdzynarodowej organizacji sportowej dzia³aj¹cej w danej dyscyplinie sportu. Przed powo³aniem zawodnika do kadry, zgodnie z
kolejnym artyku³em, zawodnik musi wyraziæ zgodê na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Taki obowi¹zek wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zawodnicy, którzy s¹ powo³ani do kadr narodowych, mog¹ otrzymywaæ stypendia sportowe, finansowane ze rodków bud¿etu pañstwa. Ustawa wprowadza te¿ mo¿liwoæ wyp³acania stypendiów dla
zawodników przez kluby i jednostki samorz¹du terytorialnego. Okres
pobierania stypendiów zalicza siê do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do okresu zatrudnienia,
od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze. Zawodnicy pobieraj¹cy
stypendia, s¹ stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Stypendia mog¹ byæ te¿ wyp³acane zawodnikom nieposiadaj¹cym licencji ze rodków bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego (na mocy ustawy o kulturze fizycznej), ale okres ich pobierania nie zalicza siê do okresu zatrudnienia i nie maj¹ tu zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Ustawa wprowadza wa¿ne rozwi¹zanie chroni¹ce zawodniczki
kadry narodowej, bêd¹ce w ci¹¿y. Do tej pory te osoby nie mia³y
prawa do stypendium sportowego. Przepisy nowej ustawy przewiduj¹ wyp³acanie stypendium w pe³nej wysokoci przez ca³y okres
ci¹¿y, natomiast przez 6 miesiêcy po urodzeniu dziecka - po³owê
jego wysokoci. Takie rozwi¹zanie dotyczy zarówno zawodników
uprawiaj¹cych sport kwalifikowany, jak i pobieraj¹cych stypendia
zawodników niepe³nosprawnych powo³anych do kadry olimpijskiej.
Ustawa przewiduje mo¿liwoæ przyznawania wyró¿nieñ i nagród
finansowanych ze rodków bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego. Szczegó³owe zasady okrelaj¹: rozporz¹dzenie ministra sportu oraz decyzje w postaci uchwa³ organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Rozdzia³ 5 dotyczy przyznawania licencji dla trenerów i sêdziów sportowych. Zajêcia w zakresie sportu kwalifikowanego mog¹
prowadziæ wy³¹cznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, po otrzymaniu licencji trenera, któr¹ przyznaje w³aciwy polski zwi¹zek sportowy. Ustawa wprowadza równie¿ (art. 47) klubowe stypendium
trenerskie. Mo¿e ono byæ wyp³acane na podstawie zawartej
umowy. Okres pobierania stypendium zalicza siê do okresu zatrudnienia, a trener staje siê stypendyst¹ sportowym w rozumieniu
przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Sêdzia sportowy równie¿ musi posiadaæ licencjê, a przyznawaæ ja bêdzie w³aciwy polski zwi¹zek sportowy.

Rozdzia³ 6 dotyczy zwalczania dopingu w sporcie, definiuj¹c w
art. 50 to zjawisko: dopingiem jest stosowanie przez zawodników zakazanych rodków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe. Stosowanie dopingu jest zabronione, a
zawodnicy s¹ obowi¹zani poddaæ siê kontroli w czasie zawodów, treningów, zgrupowañ, konsultacji i innych zajêæ sportowych. Przepisy
te mia³y równie¿ swoje miejsce w ustawie o kulturze fizycznej. Nowym rozwi¹zaniem jest wprowadzenie w art. 53 ustawowego rodka, pozbawiaj¹cego zawodnika, który unika kontroli antydopingowej (nie zg³osi siê lub odmówi poddania siê badaniom), udzia³u we
wspó³zawodnictwie sportowym. Jest to kara pozbawienia licencji na
okres od 6 miesiêcy do 2 lat. Szczegó³y znajd¹ siê w regulaminach
polskich zwi¹zków sportowych.
Rozdzia³ 7 to przepisy karne. Odnosz¹ siê one do nieuprawnionego wykorzystywania symboliki olimpijskiej (wy³¹cznoæ dla PKOl),
oraz prowadzenia dzia³alnoci w zakresie sportu kwalifikowanego
(szkolenie sportowe) przez osoby nieuprawnione. Ustawa przewiduje kary finansowe, a orzekanie bêdzie nastêpowaæ na podstawie Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa o sporcie kwalifikowanym wprowadza szereg zmian w
przepisach obowi¹zuj¹cych. Dosyæ istotne s¹ przepisy odnosz¹ce siê
do obowi¹zków podatkowych. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, i¿ dochody podatników bêd¹cych klubami sportowymi w rozumieniu tej ustawy s¹ zwolnione z
podatku w czêci przeznaczonej na szkolenie i wspó³zawodnictwo
sportowe dzieci i m³odzie¿y. Np. na podstawie dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów, Sportowa Spó³ka Akcyjna by³a zwolniona podmiotowo (jako spó³ka), z podatku dochodowego od osób prawnych do
koñca 2006 r. Spó³ka ta zachowuje to prawo. Natomiast od 1 stycznia 2006 r. inne podmioty prawne bêd¹ zwolnione z podatku tylko w
czêci przeznaczonej na szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe dzieci
i m³odzie¿y. Wprowadzono nowe zwolnienie dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie klubów sportowych, ale te¿ tylko
wtedy, gdy dochody te s¹ przeznaczone na szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe dzieci i m³odzie¿y. Chodzi o równoæ wobec prawa
podmiotów uczestnicz¹cych w tym samym obszarze dzia³alnoci
gospodarczej czy publicznej.
Znowelizowana ustawa o kulturze fizycznej, po wy³¹czeniu z
jej zapisów sportu kwalifikowanego, reguluje kwestie dotycz¹ce
prawid³owej realizacji procesów wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej, rekreacji ruchowej, a tak¿e uprawiania sportu.
Wprowadza te¿ nowe formy tworzenia klubów sportowych. Inne
zmiany dotycz¹ szkolenia instruktorów i trenerów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa daje dodatkowe uprawnienia polskim zwi¹zkom
sportowym. Kszta³cenie instruktorów i trenerów oraz mened¿erów sportu, przez jednostki inne ni¿ szko³y wy¿sze, wymaga
bowiem uzyskania zgody ministra w³aciwego do spraw kultury
fizycznej i sportu, po uzyskaniu opinii w³aciwego polskiego
zwi¹zku sportowego.
Kolejne zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych dotycz¹ ustawy o
dzia³ach administracji rz¹dowej. Doprecyzowalimy, ¿e dzia³: Kultura Fizyczna obejmuje sprawy kultury fizycznej, rekreacji i reha-

bilitacji ruchowej, sportu dzieci i m³odzie¿y, sportu kwalifikowanego, sportu osób niepe³nosprawnych. Sport osób niepe³nosprawnych,
sport kwalifikowany, rehabilitacja ruchowa i kultura fizyczna s¹ okrelone w obu ustawach. Natomiast sport dzieci i m³odzie¿y jest tylko
sygnalnie. Ale skoro konstytucja mówi, ¿e obowi¹zkiem pañstwa jest
dbanie o rozwój sportu, w szczególnoci dzieci i m³odzie¿y, uznalimy, ¿e to równie¿ nale¿y wpisaæ do zakresu kompetencji ministra
w³aciwego.
Pozosta³e zmiany w ustawach wynikaj¹ przede wszystkim z innego usytuowania - w ustawie o sporcie kwalifikowanym - polskich
zwi¹zków sportowych.
Z obowi¹zku stosowania przepisów ustawy o po¿ytku publicznym wy³¹cza siê kluby sportowe bêd¹ce spó³kami dzia³aj¹cymi na
podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Kluby sportowe,
które bêd¹ dzia³aæ w formie spó³ek lub dzia³aæ jako osoby fizyczne,
nie maj¹ prawa dostêpu do rodków publicznych, czyli równie¿
rodków na dzia³alnoæ w zakresie kultury fizycznej. Ustawa stwarza natomiast mo¿liwoæ pozyskania przez te podmioty rodków
finansowych z ró¿nych róde³ pozabud¿etowych (kapita³ spó³ki).
Klubom sportowym dzia³aj¹cym w formie stowarzyszeñ stwarzamy natomiast mo¿liwoæ uzyskania statusu organizacji po¿ytku
publicznego.
Przepisy przejciowe i koñcowe odnosz¹ siê do dzia³alnoci Trybuna³u Arbitra¿owego, wydanych wczeniej licencji sportowych,
zwolnieñ podatkowych dla spó³ek akcyjnych oraz klubów sportowych, które maj¹ dostosowaæ swoje formu³y dzia³ania do wymogów nowej ustawy w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia jej wejcia w ¿ycie.
Nowe wa¿ne rozwi¹zanie (za zgod¹ rz¹du), z inspiracji ministra obrony narodowej, zosta³o zawarte w art. 76 ust. 4, który stanowi, ¿e z
dniem wejcia w ¿ycie ustawy o sporcie kwalifikowanym umarza
siê powsta³e do tego dnia nale¿noci przys³uguj¹ce bud¿etowi pañstwa w czêci: Obrona narodowa, od stowarzyszeñ kultury fizycznej okrelanych ustawowo jako wojskowe kluby sportowe, dzia³aj¹ce na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Nie jest
to wielka kwota (ministerstwo wspomina o 8 mln z³otych), ale wa¿ny jest ka¿dy ruch, poprawiaj¹cy bardzo trudna sytuacjê klubów
sportowych.
Istotne s¹ równie¿ przepisy mówi¹ce o uprawnieniach do prowadzenia zajêæ w sporcie kwalifikowanym. Instruktorzy i trenerzy którzy swoje kwalifikacje zawodowe zdobyli zgodnie z ustaw¹ o kulturze fizycznej, musz¹ uzyskaæ odpowiednie licencje. A zatem tylko
i wy³¹cznie osoby z licencjami bêd¹ mog³y prowadziæ zajêcia w sporcie kwalifikowanym, ale na to maj¹ czas okrelony w ustawie: 12
miesiêcy od dnia og³oszenia.

Tadeusz Tomaszewski

Zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Kultur y Fizycznej
i Spor tu IV Kadencji Sejmu RP,
Cz³onek Komisji KFiS V Kadencji Sejmu RP,
Prezes Stowarzyszenia M³odych Wielkopolan
(Na potrzeby biuletynu Sport Dla: Wszystkich  za zgod¹ autora
 materia³ opracowa³ Wojciech Kudlik)
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W telewizyjnych relacjach przekazywanych
z aren Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw
wiata czy Mistrzostw Europy, nie sposób
nie zauwa¿yæ charakterystycznej, wyró¿niaj¹cej siê sporód t³umu kibiców, ubranej w
bia³o-czerwone stroje grupy m³odzie¿y z bia³o-czerwonymi flagami, z transparentami,
na których widnieje napisem RACOT, w towarzystwie opiekuna o bujnej czuprynie.

To m³odzie¿ Szkolnego Klubu Sportowego JANTAR, dla której prezes klubu Wojciech Ziemniak, organizuje od 1992
roku wyjazdy na najwiêksze wiatowe imprezy sportowe. Grupa z Racota kibicowa³a m.in. Robertowi Korzeniowskiemu
w jego zwyciêskich marszach po z³ote medale Igrzysk Olimpijskich w Sydney i Atenach. Zbiorów pami¹tek z wyjazdów na IO
i inne wielkie wiatowe imprezy mog³oby
pozazdrociæ klubowi niejedno muzeum
sportu. Przy klubie od 1987 roku bardzo
aktywnie dzia³a jeden z najlepszych w Polsce Klubów Olimpijczyka (certyfikat PKOl
nr 10), wspomagaj¹c SKS w propagowaniu
szczytnych idei olimpijskich. W Racocie
goci³o tak wielu olimpijczyków, medalistów Igrzysk Olimpijskich, M i ME, ¿e nie
sposób wymieniæ wszystkie nazwiska.
Barwna i bogata historia klubu opisana
jest szczegó³owo w unikalnej Kronice Klubu Olimpijczyka.
Klub ma idealne warunki rozwoju, zwa¿ywszy na profil dzia³ania SKS, specyficzny
jak na polskie warunki sposób realizacji
zainteresowañ jego cz³onków, oraz poprzez
osobê prezesa Wojtka Ziemniaka, który swoj¹ energi¹ dzia³ania potrafi³ zaraziæ i
zachêciæ do wspó³pracy wiele innych osób.
Wyjazdy na najwiêksze sportowe imprezy,
pomoc charytatywna dla osób niepe³no-

36

sport
dla wszystkich

fot. Wojciech Kudlik

praktyk

cz.3

sprawnych, akcje zbierania z³omu, butelek
i makulatury, organizacja corocznych Biegów Olimpijskich, to tylko niektóre z podejmowanych przez klub inicjatyw.
SKS Jantar Racot by³ w 2004 r. pomys³odawc¹ Projektu pn. Sport przyk³adem, olimpijczyk wzorem. Projekt zosta³ wyró¿niony i otrzyma³ dofinansowanie
ze rodków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizacjê celów i zadañ Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport
(EYES 2004).
W 2005 roku prezes SKS Jantar Wojciech Ziemniak uzyska³ mandat Pos³a na
Sejm RP V Kadencji. Swoje sportowe pasje
bêdzie móg³ realizowaæ m.in. w Sejmowej
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
Geneza klubu
W listopadzie 1982 r. w trakcie wycieczki
do Kotliny K³odzkiej powo³ano do ¿ycia
Szkolny Klub Sportowy Jantar. Dzia³alnoæ klubu wi¹¿e siê z organizowaniem biwaków, obozów oraz zlotów. W trakcie ju¿
ponad 20-letniej historii zorganizowanych
zosta³o ponad 60 wyjazdów i wycieczek krajowych oraz ponad 20 wyjazdów zagranicznych, g³ównie na najwiêksze wiatowe imprezy sportowe. Od 1994 r. w Racocie odbywaj¹ siê Biegi Olimpijskie, w których
corocznie uczestniczy kilka tysiêcy osób.
Przez ca³e lata cz³onkowie SKS uczestniczyli w Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka, a w 1992 r. impreza ta odby³a
siê w Racocie. Lista gwiazd sportu goszcz¹cych w Racocie na zaproszenie SKS liczy pond 130 nazwisk. W grudniu 2004 r.
cz³onkowie klubu brali udzia³ w Gali Mistrzów Sportu w Sali Kongresowej w Warszawie. Od pocz¹tku prezesem jest Wojciech Ziemniak.

10 lat Uczniow
W ubieg³ym roku obchodzilimy Jubileusz
10lecia funkcjonowania w Polsce
systemu Uczniowskich Klubów Sportowych oraz realizacji skierowanego do
tych klubów programu, pn. Sport
Wszystkich Dzieci. By³a wiêc doskona³a
okazja, aby podj¹æ ró¿norodne dzia³ania
zmierzaj¹ce do dokonania oceny dzia³alnoci 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 Fizycznego
w Katowicach pod kierunkiem dr Rajmunda Tomika. Na ³amach biuletynu
Sport dla Wszystkich (nr 2/2004)
przedstawiono fragment wyników sonda¿u diagnostycznego UKS przeprowadzo-

Sekcje, cz³onkowie, sk³adki
Obecnie w klubie funkcjonuj¹ dwie sekcje:
pi³ka no¿na - 40 osób, koszykówka - 15 zawodników. Sk³adki: dzieci  5 z³otych, doroli  10 z³otych na rok. Sk³adki p³aci oko³o 160 osób oraz 30 cz³onków wspieraj¹cych.
Zarz¹d
Prezes - Wojciech Ziemniak (dyrektor szko³y, nauczyciel), Wiceprezes - Pawe³ Kaczmarek (dyrektor szko³y, nauczyciel), Sekretarz - Paulina ¯ak-Bidziñska (sekretarz
szko³y), Skarbnik - Artur Opas (nauczyciel).

skich Klubów Sportowych
nego wród wszystkich klubów zarejestrowanych w Departamencie Sportu
Powszechnego MENiS. Obecnie pragniemy przedstawiæ Pañstwu dzia³alnoæ
wybranych klubów uczniowskich, które
z ró¿nych przyczyn wyró¿niaj¹ siê
w swoim rodowisku. S¹ to fragmenty
obszernej publikacji dotycz¹cej dzia³alnoci UKS, która ukaza³a siê w listopadzie
br. W poprzednich numerach Biuletynu
(2/2005, 3/2005) prezentowalimy
kluby: UKS Sp³yw Sromowce Wy¿ne
i UKS Olimp Grodków. W bie¿¹cym
numerze przedstawiamy kolejny klub:
SKS JANTAR Racot.
W celu zaprezentowania dobrych praktyk w UKS opracowany zosta³ arkusz
hospitacji klubu zwieraj¹cy zagadnienia
i pytania, dziêki którym mo¿liwe by³o
Profil dzia³alnoci
Upowszechnianie sportu i rekreacji.
Miejsce prowadzenia dzia³alnoci
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, zastêpcza
sala sportowa, miejscowy hipodrom, boisko pi³karskie.
Koszty wynajmu obiektów
Klub nie ponosi ¿adnych kosztów.
Posiadane r. trw. i sposób ich pozyskania
Klub jest w posiadaniu sprzêtu do koszykówki, sprzêtu do gimnastyki, 15 par ³y¿-

zwiêz³e i porównywalne ukazanie istotnych elementów charakterystycznych dla
dzia³alnoci 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
podobnych, sprawdzonych i skutecznych
rozwi¹zañ, co mo¿e przyczyniæ siê do
lepszego i bardziej efektywnego ich
funkcjonowania.
W nastêpnym numerze Biuletynu przedstawimy klub UKS wierklaniec.

worolek, sprzêtu do pi³ki no¿nej i unihokeja. Sprzêt pozyskano od MENiS (UKFiT,
UKFiS). PKOl przekaza³ 15 000 z³otych
w ramach nagrody za najlepiej zorganizowan¹ imprezê Baw siê z nami sportowcami.
Wspó³praca ze szko³¹
Wspó³praca SKS ze Szko³¹ Podstawow¹ i
Gimnazjum uk³ada siê wzorcowo. SKS prowadzi dodatkowe zajêcia pozalekcyjne w
formie organizacji wietlic opiekuñczo-wychowawczych.

IO Ateny '2004 - spotkanie w "Domu Polskim"; gratulacje dla br¹zowych medalistek
w kajakarstwie - Anety Pastuszki i Beaty
Soko³owskiej od m³odzie¿y z Racota
fot. Wojciech Kudlik

dobrych

IO Ateny'2004; Wojciech Ziemniak
(z prawej) i Zdzis³aw Zielonka (prezes
UKS "Olimp" Grodków), podczas spotkania
z Mistrzem Olimpijskim Robertem Korzeniowskim, w "Domu Polskim" w Atenach

IO Ateny '2004; m³odzie¿ z Racota wraz z
prezesem Wojciechem Ziemniakiem w towarzystwie br¹zowych medalistek w kajakarstwie - Anety Pastuszki i Beaty Soko³owskiej
spotkanie w "Domu Polskim" w Atenach
fot. SKS "Jantar" Racot

Prezentacja

W 2005 r. ju¿ po
raz 10 odby³ siê
w Racocie
tradycyjny Bieg
Olimpijski; na
starcie stanê³o
kilka tysiêcy
dzieci i m³odzie¿y z uczniowskich klubów
spor towych
i szkó³ z
ca³ej Polski

fot. SKS "Jantar" Racot

Szkolny Klub Spor towy Jantar Racot
(woj. wielkopolskie; pow. kociañski)

fot. Wojciech Kudlik

prosto z Ministerstwa Sportu

wiatowy Jubileusz Spor towców - Rzym,
29 padziernika 2000 r.
podczas audiencji u Ojca wiêtego Jana Paw³a II - Magda
Brukwiñska z klubu SKS "Jantar"

Dane adresowe
Szkolny Klub Sportowy Jantar,
64-005 Racot, ul. Kociañska 9,
woj. wielkopolskie, powiat kociañski,
tel. (65)511-79-01,
e-mail: sekretariat@gimnazjumracot.pl
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Zespó³ Fitnesski
z I LO w Gi¿ycku

Zwyciêskie
zespo³y na
podium tu¿
przed dekoracj¹ medalam

Fot. Bogus³aw Babis

Zespó³
AXEL GIM57 z Gimnazjum Nr 57
w Warszawie

IV Otwarte Mistrzostwa Polski Szkó³

Ponadpodstawowych w Aerobiku Hi-Lo

Pierwsze mistrzostwa w aerobiku Hi-Lo odby³y siê 5 kwietnia 2002
r. i wziê³o w nich udzia³ 10 zespo³ów z 6 miejscowoci. Zwyciê¿y³y
dziewczêta z Bia³ej Podlaskiej, a drugie i trzecie miejsce zajê³y
licealistki z Wyszkowa, podopieczne Ma³gorzaty £ysik. Rok póniej w mistrzostwach wyst¹pi³o 14 dru¿yn z 10 miejscowoci, tym
razem licealistki z Wyszkowa by³y bezkonkurencyjne  zajê³y pierwsze i drugie miejsce.

24 kwietnia 2004 r. w nowo otwartej Hali Sportowej WOSiR
wyst¹pi³o ponad 120 dziewcz¹t. Wród 18 zespo³ów najlepsze okaza³y siê dziewczêta z I LO w Wyszkowie: tytu³ mistrzowski zdoby³y Dziewczyny od pioruna, a zespó³ Ajakktowoli zaj¹³ drugie
miejsce. Lokalny tygodnik Nowy Wyszkowiak uzna³ mistrzostwa za wydarzenie miesi¹ca.
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Zespó³ LSO z Zespo³u Szkó³
Nr 1 w Wyszkowie

Fot. Bogus³aw Babis

Powszechnego) n

Zespó³ z I LO
w Wyszkowie

W bie¿¹cym roku  16 kwietnia  odby³a siê IV edycja Mistrzostw, w której zaprezentowa³y siê 22 zespo³y z 14 miejscowoci z ca³ej Polski; tym razem wyszkowskie licealistki musia³y zadowoliæ siê tytu³em wicemistrzowskim.
Tegoroczne Mistrzostwa rozpoczê³y siê wspania³¹ defilad¹
z udzia³em dziewcz¹t z Rewii Sylaba. Po prezentacji zespo³ów
i uroczystym otwarciu, którego dokona³ burmistrz Wyszkowa
 Grzegorz Nowosielski, wyst¹pi³y ubieg³oroczne Mistrzynie
Polski Dziewczyny od pioruna z wyszkowskiego LO. Licznie
zgromadzona publicznoæ gromkimi owacjami podziêkowa³a
Mistrzyniom.

Oprac. Ma³gorzata £ysik
n

Zdjêcie
rodzinne
wszystkich
uczestniczek
Mistrzostw.

Fot. Bogus³aw Babis

Dyrektor I LO
w Wyszkowie
(W³adys³aw
Klimaszewski)
i sponsor (Tomasz Abramczyk) wrêczaj¹
puchary zwyciêskim zespo³om:
I m-ce: I LO
w Bia³ej Podlaskiej, II m-ce
I LO w Wyszkowie, III m-ce
I LO w Gi¿ycku

Informacje o dzia³alnoci klubu uzyskano od
prezesa UKS Jantar, dyrektora gimnazjum im
Polskich Olimpijczyków w Racocie - Wojciecha
Ziemniaka, oraz z publikacji 20-lecie Szkolnego
Klubu Sportowego Jantar (wyd. Racot 2002).

Rajmund Tomik (AWF w Katowicach)
Wojciech Kudlik (MS - Departament Sportu

sport dzieci i m³odzie¿y

Zespó³
IBOA z I LO
w Bia³ej
Podlaskiej

Fot. Bogus³aw Babis

Wspó³praca z samorz¹dem
Bardzo dobra wspó³praca ze Starostwem Powiatowym w Kocianie, Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego. SKS uczestniczy w organizowaniu festynów oraz innych imprez rekreacyjnych, bardzo aktywnie i skutecznie promuje region.
Wspó³praca z organiz. kultury fizycznej
Wspó³praca z PKS Rolnik w Racocie. SKS jest cz³onkiem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Wielkopolska.
Finanse klubu
Przychody: w 2003 r. bud¿et klubu wyniós³
140 000 z³otych.
ród³a przychodów: odp³atnoæ uczestników,
dotacje z samorz¹du, sk³adki, wp³aty w postaci
darowizn na dzia³alnoæ statutow¹ klubu.
Wydatki: obozy, organizacja imprez, wyjazdy na
imprezy sportowe, wynagrodzenia. Ksiêgowoæ:
ksiêgowa pobiera kwartalne wynagrodzenie.
Sukcesy sportowe
Srebrny medal dziewcz¹t na Pi³karskim Turnieju
Orlików im. Marka Wielgusa (2001 r.), br¹zowy
medal na Turnieju Gimnazjalistek Pi³karska Kadra Czeka (2002 r.), sukcesy indywidualne w zawodach lekkoatletycznych (Justyna Ptak, Agnieszka Przybylska).
Sukcesy organizacyjne
Organizowanie Biegów Olimpijskich w Racocie,
wyjazdy na Igrzyska Olimpijskie: Barcelona 1992,
Lillehammer 1994, Atlanta 1996, Nagano 1998,
Sydney 2000, Ateny 2004 oraz inne imprezy rangi
Mistrzostw wiata i Europy. Pomoc dla niepe³nosprawnego ch³opca Dominika w finansowaniu terapii kosmicznych w Mielnie. SKS Jantar Racot
by³ w 2004 r. pomys³odawc¹ Projektu pn. Sport
przyk³adem, olimpijczyk wzorem. Projekt zosta³
wyró¿niony i otrzyma³ dofinansowanie ze rodków
Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizacjê
celów i zadañ Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport (EYES 2004).
Sukcesy wychowawcze
Absolwenci szko³y (SP i Gim.) aktywnie uczestnicz¹ w dzia³alnoci UKS. Wród wychowanków klubu s¹ m.in. absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy podjêli pracê w miejscowych szko³ach i klubie SKS Jantar.

Fot. Bogus³aw Babis
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Fot. Bogus³aw Babis
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Rekreacja

ruchowa

w iteorii
praktyce
S

³owo rekreacja, pochodz¹ce od ³ac. reereaio - (odtworzenie, odrodzenie si³, powrót do zdrowia)1 , w jêzyku
polskim znane i u¿ywane jest od dawna. Pojawia siê
ju¿ w literaturze staropolskiej na okrelenie rozrywki,
odprê¿enia, przerw w zajêciach. Na przestrzeni wieków treæ i
zakres tego s³owa zmienia³y siê.

Dzi w potocznym rozumieniu czêsto rekreacjê uto¿samia
siê tylko z rekreacj¹ ruchow¹, równie¿ w literaturze przedmiotu
niejednokrotnie pomija siê przymiotnik ruchowa przy omawianiu zagadnieñ z tej dziedziny kultury fizycznej.
A przecie¿ rekreacja w szerokim znaczeniu obejmuje ró¿nego rodzaju zajêcia podejmowane dobrowolnie, w czasie wolnym
dla wypoczynku  odnowy i pomna¿ania si³ psychofizycznych 
rozrywki i zabawy oraz bezinteresownego rozwoju w³asnej osobowoci2 .
Natomiast rekreacja ruchowa jest jedn¹ z form aktywnoci
rekreacyjnej.
Dzia³alnoæ rekreacyjna, ze wzglêdu na sw¹ z³o¿onoæ i bogactwo form, jest trudna do sklasyfikowania.
W literaturze naukowej spotyka siê ró¿ne podzia³y form rekreacyjnych, bardziej lub mniej szczegó³owe, oparte na ró¿norodnych
kryteriach. Klasyfikacje te nie ró¿ni¹ siê w sposób zasadniczy.
Jednym z bardziej ogólnych jest podzia³ na trzy grupy:
n zajêcia ruchowe  rekreacja ruchowa
n zajêcia rozrywkowe o charakterze kulturalnym i towarzyskim
n zajêcia amatorskie3 .
Ostatnio doæ czêsto w literaturze przedmiotu pojawia siê
podzia³ na rekreacjê czynn¹ i biern¹ (co jest dyskusyjne)4 .
Wed³ug M. Demela i W. Humena, zakres form rekreacyjnych
jest tak bogaty, a wspó³zale¿noæ miêdzy jedn¹ form¹ a drug¹
tak wymowna, i¿ ¿adna sztywna klasyfikacja nie bêdzie nigdy
ani precyzyjna ani praktyczna5 .
O tym czy dana czynnoæ jest rekreacyjna nie decyduje rodzaj zajêæ, ale kontekst psychospo³eczny, a wiêc czy s¹ to zajêcia dobrowolne, czy sprawiaj¹ przyjemnoæ, czy spe³niaj¹ ocze-

40

sport
dla wszystkich

Rekreacja
ruchowa wyros³a

z praktyki, potem zaczêto
tworzyæ jej teoriê.

Pierwsze prace

ujmuj¹ce ca³okszta³t
zagadnieñ zwi¹zanych
z rekreacj¹ ruchow¹
ukaza³y siê

35 lat temu

kiwania i zainteresowania, czy wp³ywaj¹ na osobowoæ w sposób pozytywny, rozwijaj¹cy6 .
Ta sama czynnoæ dla jednych mo¿e byæ prac¹, dla innych
rekreacj¹. Aby mo¿na uznaæ dan¹ czynnoæ za rekreacyjn¹ musi
ona spe³niaæ okrelone warunki.
Dzia³alnoæ rekreacyjna:
n wystêpuje zawsze w wolnym czasie
n jest kategori¹ dzia³ania (nie oznacza bezczynnoci, a wiêc nie
jest bierna)
n jest aktywnoci¹, która ma charakter czynnoci nieobowi¹zkowej  dobrowolnej, bezinteresownej, hedonistycznej  daj¹cej przyjemnoæ i satysfakcjê.

Rekreacja ruchowa posiada wszystkie cechy szeroko pojêtej rekreacji, jest jedn¹ z form dzia³alnoci rekreacyjnej, stanowi równie¿ element kultury fizycznej. Zachowuje ona genetyczne zwi¹zki z wychowaniem fizycznym, sportem, rehabilitacj¹ ruchow¹,
wyró¿nia siê jednak odmiennymi celami, specyficznymi metodami i rodkami oddzia³ywania.
Wyodrêbnienie rekreacji ruchowej jako dziedziny kultury fizycznej nast¹pi³o w Polsce pod koniec lat piêædziesi¹tych XX
wieku. Zadecydowa³y o tym wzglêdy praktyczne, dzia³alnoæ
wielu instytucji i organizacji, miêdzy innymi TKKF, Ludowych
Zespo³ów Sportowych, Zrzeszenia Sportowego Start, Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych i innych, które tworzy³y kszta³t

organizacyjny i treci programowe tej nowej dziedziny kultury
fizycznej.
Rekreacja ruchowa wyros³a z praktyki, potem zaczêto tworzyæ jej teoriê.
Pierwsze prace ujmuj¹ce ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych
z rekreacj¹ ruchow¹ ukaza³y siê 35 lat temu7 , 8 .
Ale ju¿ wczeniej, bo w 1969 r. TKKF zaczê³o wydawaæ pierwsze polskie czasopismo dotycz¹ce tej dziedziny kultury fizycznej pt. Rekreacja Fizyczna.
Definicjê rekreacji ruchowej po raz pierwszy sformu³owa³a
T. Wolañska i ta definicja upowszechni³a siê w Polsce. W roku
1997 autorka nieco j¹ zmodyfikowa³a w ksi¹¿ce Leksykon, Sport
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Nowoczesna teoria rekreacji ruchowej korzysta
z dorobku wielu dyscyplin naukowych przede wszystkim

z nauk przyrodniczych oraz wychowania fizycznego,
ale równie¿ z socjologii, psychologii, pedagogiki i innych.
dla wszystkich  rekreacja ruchowa. Ta zmodyfikowana definicja zbli¿ona jest do definicji pojêcia Sport dla wszystkich.
Wed³ug T. Wolañskiej rekreacja fizyczna (ruchowa) to ró¿nego
rodzaju zajêcia o treci ruchowej  sportowe, turystyczne, zabawy
ruchowe, tañce, spacery i tym podobne, którym cz³owiek oddaje siê
z w³asnej chêci, w czasie wolnym dla wypoczynku, odnowy si³, przyjemnoci, rozwoju w³asnej osobowoci i kreacji zdrowia9 .
Rekreacja ruchowa nale¿y do dyscyplin praktycznych i wieloaspektowych, interdyscyplinarnych. Przez wiele lat uznawano j¹ (podobnie jak ca³¹ kulturê fizyczn¹) za dziedzinê nie zas³uguj¹c¹ na
uwagê nauki.
Z biegiem lat stanowisko to ulega³o zmianie i dzi mo¿emy ju¿
mówiæ o teoretycznych podstawach rekreacji ruchowej, które zdaniem wielu autorów, wci¹¿ jeszcze s¹ na etapie tworzenia siê.
Rekreacja ruchowa w pierwszych latach wyodrêbnienia jej z kultury fizycznej, przyci¹ga³a uwagê przede wszystkim przedstawicieli
nauk przyrodniczych. Jej teoriê tworzyli specjalici z zakresu wychowania fizycznego wspomagani przez fizjologów i lekarzy. Spo³eczny
kontekst wypoczynku ruchowego sprowadzany by³ na margines.
Nowoczesna teoria rekreacji ruchowej korzysta z dorobku wielu
dyscyplin naukowych, przede wszystkim z nauk przyrodniczych oraz
wychowania fizycznego, ale równie¿ z socjologii, psychologii, pedagogiki i innych. Komplementarnie traktuje podstawy humanistyczne i
przyrodnicze, przyjmuj¹c koncepcjê cz³owieka jako istoty bio  psycho  spo³ecznej. Jednak brak jeszcze syntezy, która sta³aby siê podbudow¹ dla ca³ej teorii, która potrafi³aby uogólniæ rezultaty badañ
poszczególnych dyscyplin, ujmuj¹c je w jedn¹ syntetyczn¹ ca³oæ.
Najbardziej rozwiniête, empirycznie uzasadnione s¹ podstawy
przyrodnicze rekreacji ruchowej. Potwierdzaj¹ one, ¿e systematyczna, odpowiednio dobrana aktywnoæ ruchowa podejmowana w ramach zajêæ rekreacyjnych jest czynnikiem istotnym dla podtrzymywania i kreacji zdrowia.
Przedmiotem badañ teorii rekreacji ruchowej s¹:
n bio spo³eczne uwarunkowania zachowañ cz³owieka w czasie wolnym, ich geneza i prawid³owoci nimi rz¹dz¹ce;
n wp³yw tych zachowañ na organizm i osobowoæ cz³owieka oraz ich
znaczenie w jego rozwoju fizycznym, psychicznym i spo³eczno 
kulturowym;
n skutki i efekty zachowañ wolnoczasowych w rodowisku zewnêtrznym cz³owieka, tj. ogó³ zjawisk ekologicznych, spo³ecznych i ekonomicznych wywo³ywanych przez te zachowania10 .
Wiedza o rekreacji nie jest jeszcze pe³na, wiele problemów  zw³aszcza socjologicznych, pedagogicznych czy psychologicznych  czeka
na rozwi¹zanie. Na przyk³ad problemy dotycz¹ce wp³ywu rekreacji
ruchowej na tworzenie i przekszta³canie form zbiorowego ¿ycia, na
przeobra¿enia spo³ecznej wiadomoci, systemów wartoci, pogl¹dów, postaw.
Wci¹¿ wa¿ne i aktualne s¹ problemy dotycz¹ce struktury i sposobu wykorzystywania wolnego czasu, skutecznego zjednywania i
wychowania ludzi do aktywnoci ruchowej.
Mimo, ¿e mamy ju¿ bogate badania nad uczestnictwem ró¿nych
grup wiekowych i spo³eczno  zawodowych w rekreacji ruchowej, to
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jednak nie maj¹ one charakteru kompleksowego, a ich wyniki s¹
rozproszone.
Istnieje potrzeba prowadzenia, w szerszym ni¿ dot¹d zakresie,
badañ nad rekreacj¹ ruchow¹ skoordynowanych z programami europejskimi. Od lat takie badania miêdzynarodowe prowadzone s¹ w
wielu krajach Europy, g³ównie z inicjatywy Rady Europy czy Unii
Europejskiej.
S³aboæ dotychczasowego dorobku empirycznego teorii rekreacji
ruchowej tkwi przede wszystkim w jego metodologicznej dezintegracji.
W zakresie metod badawczych, teoria rekreacji ruchowej nie dopracowa³a siê dot¹d oryginalnych, w³asnych rozwi¹zañ, korzysta z
metod i technik badawczych innych nauk.
Ró¿ne konwencje terminologiczne, pos³ugiwanie siê rozmaitymi
wskanikami utrudniaj¹ porównywanie wyników badañ.
Aby wyniki badañ w zakresie rekreacji ruchowej prowadzone w
Polsce mog³y byæ porównywalne z badaniami prowadzonymi w innych krajach, nale¿y przyj¹æ wspóln¹ metodologiê i terminologiê.
Terminologia w zakresie kultury fizycznej, w tym tak¿e rekreacji
ruchowej, utrwalona w polskiej teorii i praktyce ró¿ni siê od terminologii u¿ywanej w tej dziedzinie w innych krajach Europy i wiata,
co powoduje czêsto myln¹ interpretacjê faktów oraz utrudnia porównywanie wyników badañ.
Na okrelenie wszelkich form aktywnoci ruchowej w czasie wolnym u¿ywa siê w wiêkszoci krajów pojêcia Sport for All .
Termin rekreacja ruchowa jest czêsto le t³umaczony, uto¿samiany ze sportem wyczynowym, sk¹d wynikaj¹ pewne niecis³oci a
nawet nieporozumienia.
Du¿e znaczenie, zarówno dla teorii jak i praktyki, mo¿e mieæ ujednolicenie aparatury pojêciowej, zast¹pienie terminu rekreacja ruchowa terminem sport dla wszystkich, który zaczyna siê ju¿ upowszechniaæ w Polsce jako oboczna forma rekreacji ruchowej, zw³aszcza dziêki
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz publikacjom TKKF.
Jednak w teorii rekreacji(poza pracami T. Wolañskiej) termin sport
dla wszystkich wystêpuje jeszcze rzadko, a w aktach prawnych np. ustawach o kulturze fizycznej nie pojawia siê nawet jako forma oboczna.
Na zakoñczenie chcia³abym jeszcze omówiæ tendencje organizacyjne i programowe w rekreacji ruchowej. S¹ to: prozdrowotnoæ, wiadomoæ, kompleksowoæ, plenerowoæ, ustawicznoæ, indywidualnoæ.
Wynikaj¹ one z uwarunkowañ cywilizacyjnych i s¹ zgodne z trendami wiatowymi w dziedzinie sportu dla wszystkich.
Dominuj¹c¹ tendencj¹ jest orientacja na zdrowie, która spowodowa³a zmiany w podejciu do rekreacji ruchowej traktowanej coraz czêciej jako rodek profilaktyki i podtrzymywania lub podnoszenia kondycji i sprawnoci fizycznej s³u¿¹cych zdrowiu we wszystkich jego
wymiarach (fizycznym, psychicznym, spo³ecznym i duchowym).
Wzrasta potrzeba dba³oci o cia³o, o jego sprawne funkcjonowanie i wygl¹d.
Wiele wiatowych organizacji (jak WHO, FIMS, ACMS i CDD,
UNESCO) publikuje manifesty i apele wzywaj¹ce do promocji prozdrowotnej aktywnoci fizycznej.
W programach rekreacyjnych preferuje siê formy ruchu, które posiadaj¹ szczególne walory zdrowotne, kszta³tuj¹ cechy potrzebne w codzien-
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pozosta³e trendy w rekreacji ruchowej: wiadziedzinach ¿ycia, wa¿n¹ rolê odgrywa moda.
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domoæ, kompleksowoæ, plenerowoæ, ustaModne formy ruchu, modny sprzêt i ubiór sporwicznoæ, indywidualnoæ.
towy, modny styl wypoczynku i rozrywki przyR. Winiarski, Wstêp do teorii rekreacji, Wydawnictwo Skryptowe Nr 100,
W metodyce rekreacji ruchowej podkrela
ci¹gaj¹ ludzi. Pod¹¿anie za mod¹ w dzia³alnoci
AWF w Krakowie, Kraków 1989, s. 24
siê znaczenie czynnika wiadomoci. Znajorekreacyjnej aktywizuje, sprawia, ¿e ludzie maj¹
poczucie nowoczesnoci i oryginalnoci.
moæ swojego organizmu  jego potrzeb, umieZ omówionymi wczeniej tendencjami w rekreacji ruchowej wi¹¿e
jêtnoæ skontrolowania swojej sprawnoci i wydolnoci fizycznej.
siê ustawicznoæ (permanencja)  to niekoñcz¹cy siê na ¿adnym etaWiedza dotycz¹ca roli ruchu, doboru form rekreacji  zachêca do
uczestnictwa, wiadomoæ aktywizuje. W dzia³alnoci praktycznej wykopie ontogenezy proces czynnego uczestnictwa w rekreacji ruchowej.
rzystuje siê próby i testy sprawnoci i wydolnoci fizycznej, karty kontroli,
Niezbêdne do tego, poza podnoszeniem poziomu wiadomoci i mopogadanki, filmy, poradnictwo i inne formy podnosz¹ce poziom wiedzy.
tywacji jest wyposa¿enie ludzi w du¿y wachlarz form i rodków przydatW nowoczesnej ofercie rekreacyjnej preferuje siê równie¿ komnych do rekreacji w ci¹gu ca³ego ¿ycia, w tzw. sporty permanentne.
Wa¿ne zadanie stoi przed nauczycielami, instruktorami rekrepleksowoæ  aktywnoæ ruchow¹ w powi¹zaniu z innymi elementaacji ruchowej. Powinni oni byæ animatorami, umieæ zjednywaæ, pomi zdrowego stylu ¿ycia, przede wszystkim z diet¹.
zyskiwaæ ludzi do systematycznych zajêæ, oddzia³ywaæ na ich wiaKompleksowoæ dotyczy równie¿ doboru form. £¹czenie w prodomoæ, rozbudzaæ zainteresowania sportowe i turystyczne.
gramach zajêæ sportowych z turystyk¹, odnow¹ biologiczn¹, zabiegami balneo  kosmetycznymi, masa¿em itp. Urozmaicanie i wzboWa¿nym problemem jest kszta³cenie kadr w zakresie kultury fizyczgacanie rekreacji ruchowej formami kulturalnymi, towarzyskimi czy
nej, w tym równie¿ rekreacji ruchowej. Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad
amatorskimi.
dostosowaniem polskiego systemu szkolenia do systemu europejDziêki rozszerzeniu oferty us³ug, ich kompleksowoci, orodki i
skiego np. wprowadzenie tytu³u trenera sportu dla wszystkich.
placówki rekreacyjne staj¹ siê bardziej atrakcyjne dla klientów, odNa zakoñczenie chcia³abym podkreliæ znacz¹ca rolê TKKF w
dzia³uj¹ na ich wszechstronny rozwój.
aktywizowaniu i konsolidowaniu wokó³ problemów rekreacji ruchoW rekreacji ruchowej w Polsce i na wiecie obserwuje siê trend
wej przedstawicieli praktyki i ró¿nych rodowisk naukowych (nie tylko
okrelany jako plenerowoæ. Coraz bardziej powszechne staje siê zainkultury fizycznej, ale psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjologii,
medycyny i innych).
teresowanie ludzi plenerowymi formami rekreacji ruchowej, zw³aszNa podkrelenie zas³uguje fakt sta³ego poszukiwania przez TKKF
cza ludzi ¿yj¹cych w du¿ych aglomeracjach, którzy odczuwaj¹ potrzenowych rozwi¹zañ programowo  organizacyjnych w rekreacji rubê izolowania siê w czasie wolnym od uci¹¿liwoci biotopu miejskiego.
chowej, uwzglêdniania w dzia³alnoci zarówno praktycznej jak rówNaturalne, nieska¿one rodowisko jest najbardziej wartociowym
nie¿ szkoleniowej, wydawniczej aktualnych wiatowych tendencji w
terenem dla rekreacji ruchowej. Rekreacja w plenerze w pe³ni zasposporcie dla wszystkich.
kaja biopsychiczne potrzeby wspó³czesnego cz³owieka.
Aktualn¹ tendencj¹ w rekreacji ruchowej jest indywidualnoæ,
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kameralnoæ.

¯ycie w du¿ych skupiskach ludzkich (w halach fabrycznych, wielkich placówkach handlowych, biurach itp.) bardzo czêsto wp³ywa

Danuta Na³êcka

PWSZ w Bia³ej Podlaskiej
n
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Styl
¿yciapo
50-tce
Bohaterki tego artyku³u nie s¹ zawodowymi sportowcami. Za m³odu biega³y za pi³k¹ i skaka³y w gumê.
Teraz zadaj¹ æwieka tym, którzy twierdz¹, ¿e po 50tce wród rozrywek pozostaje ju¿ tylko telewizor, krzy¿ówki i szyde³kowanie. Postanowi³y odejæ od nawyków swoich rówieniczek i zadbaæ o w³asne zdrowie
oraz sprawnoæ fizyczn¹. Wraz z instruktorami Toruñskiego TKKF aktywnie spêdzaj¹ swój wolny czas.

Ponad pó³ roku temu grupka zapaleñców toruñskiego TKKF zaczê³a propagowaæ aktywnoæ ruchow¹ wród starszych mieszkañców grodu Miko³aja Kopernika. Wychodz¹c naprzeciw maksymie sport dla
wszystkich zwi¹zek postanowi³ zorganizowaæ zajêcia rekreacyjno  æwiczeniowe dla osób po 50 roku
¿ycia.
W lokalnych mediach kilkakrotnie pojawi³o siê
og³oszenie, odnonie organizacji zajêæ gimnastyczno
 usprawniaj¹cych dla kobiet. Na pierwszym spotkaniu pojawi³o siê kilka pañ chêtnych poprawiæ swoj¹
sprawnoæ fizyczn¹. Dzi wiadomo, ¿e zainteresowanie przeros³o organizatorów, taka forma spêdzania
wolnego czasu znakomicie siê przyjê³a. Spotkania odbywaj¹ siê w kilku grupach, ponadto z ka¿dym tygodniem liczba uczestniczek znacznie siê powiêksza.

Nigdy nie jest za póno ¿eby zacz¹æ
Pionierki przemog³y swoje obawy, stawi³y czo³a konwenansom po to by poprawiæ swoje zdrowie i zadbaæ
o wydolnoæ ruchow¹. Inne sta³e bywalczynie pomimo nat³oku codziennych zajêæ znalaz³y chwilê by poæwiczyæ i odstresowaæ siê. Kolejne uczestniczki przysz³y by spêdziæ mi³o czas nie patrz¹c w telewizor,
utrzymaæ aktywnoæ ruchow¹ æwicz¹c w towarzystwie swoich rówieniczek.
- Pomimo tego, ¿e trochê siê spoci³am by³o bar-
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Instruktorzy zajêæ propaguj¹ sport jako codzienny
wk³ad do dobrego samopoczucia.

Wydaje siê, ¿e ci¹g³e
powtarzanie æwiczeñ mo¿e
dzia³aæ zniechêcaj¹co.
Nic bardziej mylnego.

Toruñski TKKF
postanowi³
pobudziæ osoby w kwiecie
wieku do
aktywnego
wypoczynku
i regularnego
wykonywania
æwiczeñ poprawiaj¹cych
sylwetkê oraz
samopoczucie.
Pod okiem
wykwalifikowanych opiekunów p³ywanie
na basenie,
zajêcia w fitness klubach
s¹ czyst¹ pr zyjemnoci¹
dla kilkuset
osób.

dzo mi³o i przyjemnie  powiedzia³a po zajêciach jedna z debiutantek. Jestem pewna, ¿e bêdê tu przychodzi³a czêciej. Nie æwiczy³am prawie 40 lat, a tu
proszê udawa³y mi siê rzuty do kosza i za tablicê.
Grupa kilkudziesiêciu pañ spêdza trzy godziny
tygodniowo na salach i basenach. Zajêcia w wodzie
nie polegaj¹ na nauce, s³u¿¹ raczej przypomnieniu
jak siê p³ywa. Uczestniczki p³ywaj¹c czuj¹ siê bardziej komfortowo. Wiadomo woda zmniejsza o 90
procent nacisk jaki ciê¿ar cia³a wywiera na stawy.
Takie dzia³anie redukuje bóle miêni oraz urazy.
Panie æwicz¹ ka¿dy miêsieñ cia³a, nabieraj¹ kondycji, jak równie¿ poprawiaj¹ wydolnoæ oddechow¹.
Pod czujnym okiem instruktorów amatorki sportu trenuj¹c równie¿ na sali wyci¹gaj¹ krêgos³up, rozci¹gaj¹ nogi, spalaj¹ kalorie, prostuj¹ sylwetkê.
- Ten ruch jest nam niezbêdny, poniewa¿ nigdy
nie æwiczy³ymy. Zawsze tylko praca za biurkiem.
Przysz³ymy tu z myl¹, ¿e bêdzie jaka muzyka, ¿e
bêdziemy spacerowaæ, a tu jest inaczej. Æwiczymy
przy drabinkach, na materacach, z pi³kami, przy
czym nie jest to, a¿ tak bardzo mêcz¹ce  mówi¹ dwie
sta³e bywalczynie.

Integracja kluczem do zdrowia

Inicjatywa godna realizacji

- Zajêcia szybko mijaj¹ wydaje siê, ¿e to chwilka,
a one trwaj¹ ca³¹ godzinê. Tak naprawdê to nie
mogê siê doczekaæ nastêpnego spotkania. Te zajêcia tak pozytywnie wp³ywaj¹ na nasz¹ psychikê 
powiedzia³a rozradowana pani bior¹ca udzia³ w zajêciach.
Pocz¹tkowe obawy szybko zostaj¹ zatarte, bierny odpoczynek nie jest ju¿ brany pod uwagê. Przystêpuj¹c do zajêæ grupa wie, co j¹ czeka.
- Nie jest niespodziank¹ dla pañ, które tu przychodz¹, ¿e trzeba uklêkn¹æ, ¿e trzeba siê po³o¿yæ, ¿e
s¹ wymachy, ¿e siê cz³owiek zmêczy  opowiada instruktor  Poza tym wiadomo kobiety maj¹ to do siebie, ¿e szybko siê integruj¹, dlatego zajêcia tak im
siê podobaj¹.
Priorytetem jest dostosowane wysi³ku do mo¿liwoci ka¿dej z uczestniczek. Podczas spotkañ podzia³
na upodobania, b¹d na urazy zdrowotne jest na
porz¹dku dziennym. Przede wszystkim liczy siê zadowolenie z wykonywanych æwiczeñ, oraz uodparnianie siê na procesy starzenia i choroby.

Jeszcze 40 lat temu rekreacja w wieku emerytalnym pojawia³a siê incydentalnie. Wówczas bardziej rozwiniêty by³
sport szkolny, a sport seniorów zaczyna³ dopiero raczkowaæ. W popularyzacji tego typu zajêæ bylimy spónieni w
stosunku do innych krajów, lecz dzi rola organizacji takich jak toruñski TKKF jest nie do przecenienia.
- Jestem tu pó³torej miesi¹ca i czujê, ¿e powietrze wci¹ga siê inaczej. Nawet, gdy idê ulic¹ prostuje
siê, wci¹gam brzuch. Du¿o spacerujê, maszerujê i
chwytam siê na tym  twierdzi jedna z æwicz¹cych.
Wprawdzie opuszczenie jednych zajêæ nie poci¹ga
za sob¹ wiêkszych konsekwencji, lecz uczestniczki nie
chc¹ z nich rezygnowaæ. P³ywanie na basenie i gimnastyka na sali na sta³e widniej¹ w grafikach ka¿dej z pañ.
Sprawiaj¹, ¿e ich ¿ycie jest bardziej interesuj¹ce, przeciwstawiaj¹ siê nudzie. Bez w¹tpienia mo¿na to nazwaæ
stylem ¿ycia. Sportowym stylem, nawykiem, który w
przysz³oci zaprocentuje. Dzieci oraz wnukowie dorastaj¹cy u boku tych pañ na pewno pójd¹ w ich lady.

Z ka¿dym spotkaniem
przybywa chêtnych chc¹cych poprawiæ swoj¹ sylwetkê i kondycjê.

Dariusz £opatka
n
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Kulig to najatrakcyjniejsza forma spêdzania wolnego czasu. wie¿e i czyste
powietrze, s³oneczna pogoda  regeneruj¹ si³y, s¹ sojusznikiem zdrowego
i przyjemnego wypoczynku. Szczególnie dzisiaj, gdy m³odzie¿ spêdza prawie ca³y wolny czas w domu przy komputerze, bawi¹c siê w gr y komputerowe  wypoczynek na wie¿ym powietrzu jest specjalnie korzystny.

Gry

i zabawy

na
niegu
Udzia³ w kuligu mo¿e braæ ka¿dy, niezale¿nie od wieku i
kondycji fizycznej, nie potrzeba si³y, konieczny jest jedynie
dobry humor i chêæ przyjemnej zabawy. Tradycja kuligów
siêga bardzo odleg³ych czasów.

Ej, Kulig, Kulig, Kulig...
Na przedzie bieg³o 24 Tatarów, za nimi sunê³o 10 sañ czworokonnych, które wioz³y orkiestrê, dalej na æwieræ mili sunê³o d³ugim korowodem 107 sañ goci, a nadto m³odzie¿
dworska konno. Orszak ten wraca³ pón¹ noc¹ przy wietle
860 pochodni
By³ to kulig, który odby³ siê w 1695 roku. Zacz¹³ siê w
Warszawie, a zakoñczy³ w Wilanowie u Sobieskiego. Na temat staropolskich kuligów napisano wiele. By³y kiedy bardzo popularne. Wspomina o nich Stefan ¯eromski w Popio³ach. Dawniejsze kuligi mia³y odmienny charakter ni¿
dzisiaj. Przede wszystkim odbywa³y siê w sferach zamo¿niejszego ziemiañstwa zwykle w zapusty od Bo¿ego Naro-
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dzenia do Popielca. Gdy dopisywa³a sanna, kuligi organizowane by³y w ka¿dej okolicy, powiecie, czy wsi.
Sama nazwa kulig pochodzi od laski z kul¹ u wierzchu,
któr¹ obsy³ano z dworca do dworca zwo³uj¹c kulig. M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w kuligu chodzi³a od wsi do wsi, zbieraj¹c datki, a nastêpnie udawa³a siê do gociñca (karczmy), tam nadchodzi³y dziewczêta i rozpoczyna³y siê pl¹sy.
Plan zabawy uk³ada³a m³odzie¿ mêska: sk¹d kulig ma siê
zacz¹æ, jakim przebiegaæ szlakiem, do jakich dworów zaje¿d¿aæ i gdzie wszystko zakoñczyæ. Wszystko to trzymano
w tajemnicy, aby po dworach nie wywo³aæ przygotowañ.
Z muzyk¹ ruszano w dom najprzedniejszy, gdzie by³o
du¿o dziewcz¹t. Wyje¿d¿ano przy dwiêkach kapeli i trzaskaniu z bicza... Kuligi prócz zabawy cilej kojarzy³y stosunki s¹siedzkie, dawa³y mo¿noæ za³atwienia ró¿nych sporów, s³u¿y³y do poznania siê m³odzie¿y ze stron odleg³ych i
kojarzenia ma³¿eñstw.
W XVI i XVII wieku, wybrany z grona kuligowego, wyprzedzaj¹c wszystkich wpada³ na dwór s¹siada i gromkim
okrzykiem lub wystrza³em ze strzelby zapowiada³ kulig.
W póniejszych czasach, a¿ do Stanis³awa Augusta prze-

brany za arlekina pierwszy wje¿d¿a³, wbiega³ do komnaty
gocinnej i bij¹c rêkami po sprzêtach skaka³, piewaj¹c Ej,
Kulig, kulig, kulig...
Tradycja kuligów przetrwa³a do dzi. Niestety
nie s¹ one organizowane w tak wietnej i wielkiej
formie jak dawniej. Dzi traktowane s¹ jako zdrowy i przyjemny wypoczynek po pracy po³¹czony z
bogatymi elementami turystyczno- poznawczymi.
Samo has³o kulig zawiera w sobie ca³¹ gamê pomys³ów, dobrej i zdrowej zabawy.

s¹ z tañcami, muzyk¹, wystêpami artystycznymi, grami sportowymi i rekreacyjnymi. Kuligi o charakterze turystyczno-sportowym,
które maj¹ daæ odprê¿enie nerwowe po pracy
zawodowej czy nauce; fizyczne wy¿ycie siê zwykle wymagaj¹ od uczestników pokonywania
przeró¿nych trudnoci i przeszkód terenowych,
po³¹czone s¹ one z grami i æwiczeniami terenowymi. Ze wzglêdu na rodki lokomocji dzielimy
je na takie, których podstawê stanowi sprzêt indywidualny (saneczki, narty), takie, których podstawê stanowi¹ zbiorowe rodki transportu (sanie). Mo¿emy te¿ organizowaæ kuligi mieszane (np.
samochody, wozy itp.).
Przygotowuj¹c kulig powinnimy zaanga¿owaæ
wykwalifikowanego przewodnika, powinien on znaæ
trasê w jak¹ siê uda kulig, czy s¹ tam ciekawe obiekty (zabytki historyczne itp.) Do zadañ przewodnika
nale¿y opracowanie szczegó³owego programu i dostosowanie go do mo¿liwoci uczestników (wieku,
sprawnoci fizycznej). Najlepiej jest gdy w kuligu
uczestniczy grupa nie wiêksza ni¿ 30 do 50 osób. Nale¿y przygotowaæ dok³adn¹ trasê kuligu, okreliæ czas
jego trwania, dokonaæ doboru uczestników wed³ug
wieku i warunków fizycznych. Organizator powinien
wczeniej zabezpieczyæ konie oraz sprzêt
(sanie, saneczki, narty), przygotowaæ dekoracje sañ
i rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia podczas
przerw w jedzie i w miejscu zakoñczenia kuligu zestawu gier i zabaw. Zapewniæ uczestnikom noclegi (jeli
kulig jest pó³toradniowy), a tak¿e wy¿ywienia i co bardzo wa¿ne podró¿nej apteczki. Sanie, które wynajmujemy u gospodarzy powinny byæ wygodne, du¿e i odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym przewróceniem siê.
Powinny te¿ one mieæ ³añcuchy lub inne urz¹dzenia hamuj¹ce, niezbêdne przy zjazdach z góry. Sanie powinny

Pomys³y na dobr¹ zabawê
Kuligi dzielimy w zale¿noci od czasu trwania na:
kilkugodzinne, jednodniowe i pó³toradniowe (zwykle
z soboty na niedzielê). Kuligi o charakterze krajoznawczym obejmuj¹ ró¿norodne trasy. Kuligi o charakterze rozrywkowym kierowane s¹ do parków kultury i wypoczynku, gdzie znajduj¹ siê urz¹dzenia rozrywkowe, b¹d te¿ do lasu na lene polany. Po³¹czone
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Podczas odpoczynku
lub w miejscu zakoñczenia
kuligu na lenej polanie
organizujemy gry, zabawy,
konkursy. A oto niektóre
propozycje:
Wa³owanie polany
Uczestników dzielimy na dwie dru¿yny i
ka¿dej przydzielamy pewien odcinek
polany. Cz³onkowie zespo³ów bior¹ siê pod
rêkê, staj¹c jeden obok drugiego  tworz¹
jakby walec drogowy. Na znak prowadz¹cego rozpoczynaj¹ udeptywanie niegu.
Zwyciê¿a ta dru¿yna, która szybciej i
lepiej przygotuje swój odcinek polany.
Strzelanie do celu
Celem bêd¹ niegowe ba³wanki 
wykonane przez uczestników, a naboja-

te¿ byæ wymoszczone sianem lub ciep³ymi derkami chroni¹cymi przed zimnem. Sprawny i bezpieczny przejazd kuligiem w du¿ej mierze zale¿y od w³aciwego doboru sprzêtu, a szczególnie ma³ych saneczek. Mog¹ one byæ d³ugie
lub krótkie, z oparciem lub bez, ale koniecznie okute ¿elazem lub blach¹. W ¿adnym wypadku nie mog¹ one byæ
uszkodzone lub s³abe, gdy¿ przy szybkiej jedzie lub na zakrêtach mog¹ siê po³amaæ rani¹c uczestników.
Sanki wi¹¿emy miêdzy sob¹ grub¹ lin¹, lub stalowymi
linkami, albo po prostu zwyk³ymi ¿elaznymi ³añcuchami.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nie nale¿y wi¹zaæ do jednych du¿ych sañ wiêcej ni¿ 5 -8 par saneczek. Do wi¹zania
u¿ywamy jednolitej liny, a nie krótkich kawa³ków, powinna
ona przebiegaæ przez wewnêtrzn¹ stronê saneczek.
Ubieraæ siê na kulig nale¿y ciep³o, ale lekko nie przewiewnie. Konieczna jest ciep³a bielizna. Dobrze jest te¿ mieæ
zapasowe skarpetki .Wa¿ne s¹ ciep³e wygodne buty, rêkawice d³ugie, ci¹gniête gumk¹, aby nieg nie dostawa³ siê
do rodka podczas wypadniêcia z sanek.
Najlepsze s¹ kurtki puchowe, lekkie, ciep³e i nie przewiewne. G³owê powinien chroniæ kaptur lub ciep³a czapka.
Przed wyruszeniem na trasê powinnimy zrobiæ krótk¹
odprawê, na której poinformujemy uczestników o dok³adnej trasie  opisujemy jej walory i zalety, podajemy dok³adn¹ godzinê odjazdu i powrotu, podajemy te¿ koszt kuligu.
Staramy siê sprawdziæ czy uczestnicy s¹ odpowiednio przygotowaniu do kuligu i czy s¹ w³aciwie ubrani.
Tempo kuligu regulujemy w zale¿noci od warunków
terenowych. Na miejsce przerwy- odpoczynku staramy siê
wybraæ miejsce ³adne (ciekawe) i os³oniête od wiatru, najlepiej gdy jest to polana w lesie. Gdy konie odpoczywaj¹ staramy siê zorganizowaæ gry i zabawy, konkursy. Po przybyciu na miejsce odpoczynku sprawdzamy czy wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce, jeli kogo brakuje natychmiast
rozpoczynamy poszukiwania zaginionych.
Podczas trwania kuligu bardzo wa¿ne jest zachowanie
dyscypliny. Nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ przewodnika.
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mi kule niegowe. Odleg³oæ linii
strza³u do celu oko³o 5 do 10
metrów. Ka¿dy sam sobie lepi kule
niegowe i na znak prowadz¹cego
rzuca je do celu. Rzucaæ mo¿na
tylko jeden raz. W ka¿dej dru¿ynie
mo¿e startowaæ po 6 zawodników.
Wycigi z kul¹ niegow¹ na g³owie
Zaznaczamy liniê startu i mety w
odleg³oci oko³o 50 metrów. Zawodnicy przygotowywuj¹ sobie du¿e
kule niegowe o podobnej wielkoci. Na znak prowadz¹cego nak³adaj¹ je na g³owê i biegn¹ do mety.
Pierwszy, który znajdzie siê na

mecie zwyciê¿a. Jeli podczas biegu
kula spadnie z g³owy, mo¿na wróciæ
i z powrotem kontynuowaæ bieg.
Kuligowy poca³unek
Dobieramy siê parami mê¿czyzna 
kobieta. Chwytaj¹ siê za rêce
tworz¹c ko³o. Na znak prowadz¹cego wszyscy zaczynaj kr¹¿yæ piewaj¹c przy tym jak¹ popularn¹ piosenkê. Wewn¹trz ko³a znajduj¹ siê
saneczki i jedna lub jeden z uczestników. Kiedy wszyscy kr¹¿¹ i piewaj¹ znajduj¹ca siê porodku ko³a
osoba wybiera sobie partnerkê lub
partnera i zaprasza na sanki. Para
siada na saneczkach zwrócona do
siebie plecami. Co pewien czas
piew zostaje przerwany i w tym
momencie siedz¹cy na saneczkach
odwracaj¹ siê g³owami w lewo lub
w prawo. Jeli odwróc¹ siê w niezgodnym kierunku (to znaczy jeden
w lewo, drugi w prawo) maj¹ prawo
poca³owaæ siê. Jeli zwrot ich g³ów
bêdzie zgodny, trac¹ prawo do
poca³unku. Wybrany zostaje z kolei
wybieraj¹cym, a wybieraj¹cy w³¹cza
siê do tañcz¹cego ko³a i zabawa
toczy siê dalej.
Wycigi bocianów
Zaznaczamy liniê startu i mety w
odleg³oci 25 metrów. Mo¿e
startowaæ dowolna liczba uczestników. Zawodnicy ustawiaj¹ siê
na linii startu. Na znak prowadz¹cego ka¿dy chwyta siê praw¹
rêk¹ za lew¹ stopê, a lew¹ rêk¹
za prawe ucho i tak rozpoczynaj¹ bieg do mety. Wygrywa
ten, kto pierwszy osi¹gnie
metê.

Uczestnicy nie powinni od³¹czaæ siê od grupy. Jeli trasa jest
ciekawie udekorowana (oczywicie dekoracje przygotowujemy ju¿ wczeniej) powoduje to, ¿e jest atrakcyjna i ciekawa.
Najprostszym i ³atwym sposobem dekoracji trasy jest umieszczenie na drzewach i krzakach kolorowych baloników, wst¹¿ek itp. Wokó³ polany drzewa dekorujemy ³añcuchami z bibu³ki lub kolorowymi wst¹¿kami, balonikami. Zale¿nie od
pomys³u organizatora. Dobrze by³oby aby w dekoracji pola-

ny wziêli udzia³ uczestnicy kuligu, mog¹ siê tu wykazaæ w³asn¹ pomys³owoci¹. Na trasie mo¿na umieszczaæ kolorowe
znaki wskazuj¹ce kierunek trasy kuligu jak np. postacie ze
niegu lub kuk³y ze s³omy, ciekawe napisy z zagadkami do
odgadniêcia przez uczestników, którzy zgaduj¹c je uzyskuj¹
punkty. Ten, kto zdobêdzie najwiêcej punktów otrzyma nagrodê (mog¹ to byæ symboliczne, mieszne gad¿ety itp.). I tu
organizatorzy maj¹ pole do popisu.

Taniec rekreacyjny
Startuje dowolna iloæ par z ka¿dej
dru¿yny. Jest to konkurs po³¹czony z
zawodami si³owo- zrêcznociowymi.
Rozpoczyna siê gra (dobrze jeli
wród uczestników jest kto z
instrumentem muzycznym - akordeonem lub tr¹bk¹). Pocz¹tkowo gra
kolejno: tango (przez 30 sekund),
walca (40 sekund) i polkê lub
oberka (przez oko³o 2 minuty). Na
znak prowadz¹cego zawodnicy
unosz¹ swoje partnerki w górê, tak,
aby ich stopy nie dotyka³y pod³o¿a
(niegowej polany) i tañcz¹ dalej
trzymaj¹c je w górze. Jeli która z
zawodniczek oprze choæ jedn¹
stopê na ziemi  para ta zostaje
wykluczona z konkursu. Sposób
trzymania partnerki jest dowolny.
Zwyciê¿a dru¿yna, której zawodnicy
d³u¿ej utrzymaj¹ na rêkach swoje
partnerki.
 Wycigi zaprzêgów
Startuj¹ dwie dru¿yny o jednakowej
liczbie zawodników. Zaznaczamy
liniê startu i mety w odleg³oci
oko³o 20 metrów. Dru¿yny ustawiaj¹
siê na linii startu  mety w rzêdach
w odleg³oci 10 metrów jedna od
drugiej. Przed ka¿dym rzêdem stoj¹
saneczki. Na znak prowadz¹cego
czo³owy zawodnik ka¿dego rzêdu
siada na saneczkach, drugi ci¹gnie
je do pó³metka (oko³o 10 metrów).
Zawodnik, który zosta³ przywieziony
wraca biegiem na linie startu z
sankami. Zabiera nastêpnego
zawodnika swojej dru¿yny i przewozi
go na pó³metek. Przywieziony wraca
znowu po nastêpnego i gra toczy siê
dalej. Zwyciê¿a dru¿yna, której
zawodnicy szybciej skoñcz¹ przewo¿enie swojej dru¿yny.

Ka¿dy kulig jest inny. Powtarzaj¹ siê tylko konie i sanie.. Dla urozmaicenia mo¿na te¿ zaproponowaæ uczestnikom, aby ubrali siê ciekawie  oryginalnie (kolorowe czapki, chusty itp.)
¯yczymy przyjemnej zabawy i niezapomnianego kuligu.

Maria Moldenhawer-Frej
Fot. autorka
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Od wiosny do jesieni mieszkañcy du¿ych aglomeracji masowo wyje¿d¿aj¹ poza miasto, g³ównie w weekendy, ale tak¿e w s³oneczne popo³udnia. Dla nich to w³anie samorz¹dy gmin podmiejskich mog¹ przygotowaæ
propozycjê aktywnego wypoczynku. W podmiejskich
parkach czy na nadrzecznych ³¹kach mo¿na niewielkim
nak³adem finansowym stworzyæ zespo³y boisk do pi³ki
no¿nej, siatkówki pla¿owej czy kometki.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o parkingach i zapleczu sanitarnym. Takie rozwi¹zania tu i ówdzie ju¿ istniej¹, ale
jest ich o wiele za ma³o jak na stale rosn¹ce potrzeby.
Inna propozycja to mo¿liwoæ wykorzystania opuszczonych hal fabrycznych i magazynów. Niektóre z nich z
powodzeniem mo¿na przystosowaæ dla potrzeb codziennego sportu dla wszystkich. We wszystkich takich obiektach mo¿na na okres jesienno-zimowy stworzyæ lodowisko - lizgawkê, której wymiary nie s¹ znormalizowane.
Wystarczy u³o¿yæ instalacjê i ustawiæ zestaw mro¿eniowy, doprowadziæ wodê i owietliæ obiekt. W takich budynkach zawsze znajdzie siê doæ miejsca na sanitariaty i punkt gastronomiczny. Odpowiedni nastrój muzyczny uatrakcyjni ca³e przedsiêwziêcie.

Obiekty

sportowe

dla wszystkich

Na dawnych podwórkach i przydomowych placykach pojawi³y siê napisy: Zabrania siê graæ w pi³kê. Oznacza
to tak¿e, ¿e zabrania siê wszelkich zabaw z pi³k¹. Przyspieszona urbanizacja, rozwój wielkich aglomeracji,
zwarta zabudowa miast, doprowadzi³y do likwidacji wolnych przestrzeni wokó³ nas zmuszaj¹c do poszukiwania
nowych rozwi¹zañ.

W lepszej sytuacji znajduj¹ siê mieszkañcy ma³ych
miast i podmiejskich osiedli, gdzie ³atwiej jeszcze o kawa³ek miejsca na plac zabaw czy boisko. W wielkich miastach budowane s¹ stadiony, hale sportowe, p³ywalnie,
lodowiska, aletak naprawdê to s³u¿¹ nam te obiekty doranie, g³ównie jako widzom. Dlatego musimy poszukiwaæ nowych form i rozwi¹zañ dla zaspokojenia potrzeby
poruszania siê i sportowego wy¿ycia. S¹dzê, ¿e nale¿y
wypracowaæ i systematycznie wdra¿aæ nowy model sportowego ¿ycia w innych warunkach spo³ecznych i ekonomicznych.

Jakie s¹ mo¿liwoci?
Wynikaj¹ one zarówno z warunków terenowych, klimatu jak te¿ tradycji. W dobie globalizmu, tradycyjne, rodowiskowe sporty s¹ wypierane przez nowe, modne, podpatrzone w telewizji lub przywiezione z zagranicznych
wczasów (np. bardzo przyjemna gra w boule) wymagaj¹ niewielkiego terenu, który ³atwiej mo¿na znaleæ w
pobliskim parku, na przydomowym trawniku, na pla¿y,
czy na wydeptanej cie¿ce.
Jak ju¿ wspomnia³em, stadiony pi³karskie , hale
sportowe czy te¿ inne du¿e obiekty dla sportu wyczynowego s¹ dla codziennego uprawiania sportu prawie niedostêpne. Wyj¹tek stanowi¹ okazjonalne imprezy masowe, festyny, m³odzie¿owe spartakiady. Wykorzystywanie tych obiektów podporz¹dkowane jest klubom sportowym oraz komercyjnej dzia³alnoæ.

Co zatem robiæ?
Otó¿ nale¿y podj¹æ starania o budowê ma³ych, osiedlowych lub gminnych zespo³ów sportowych przezna-
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Niemal ka¿dy
doros³y cz³owiek, m³odszy
czy starszy,
wspomina
dzieciêce
igraszki na
³¹ce, lenej
cie¿ce lub na
pr zydomowym
podwórku. Ju¿
wówczas uprawialimy spor t
graj¹c w pi³kê,
dwa ognie,
palanta, berka
a dziewczêta
w klasy i w
gumê. Wynika³o to z naturalnej potrzeby
ruchu, chêci
r ywalizacji, czy
te¿ pokazania
swoich umiejêtnoci. Teraz
jest prawie tak
samo, z t¹
jednak ró¿nic¹, ¿e warunki
uprawiania
spor tu bardzo
siê zmieni³y.

czonych do uprawiania sportu przez wszystkich mieszkañców najbli¿szej okolicy. Dobrze by³oby wypracowaæ i upowszechniæ model takiego orodka sportowego. Id¹c dalej nale¿a³oby, w porozumieniu z popularnymi, masowymi dyscyplinami sportowymi stworzyæ
przepisy dla organizowania rozgrywek sportowych na
tych obiektach. Chodzi tutaj o boiska i areny sportowe o zmniejszonych wymiarach. Boisko pi³karskie o
wymiarach 50-60x30-40 m, ewentualnie bie¿nia okólna 250-300m. P³ywalnia czterotorowa o d³ugoci
16,67m, lodowisko 50x24m. Instalacjê mro¿eniow¹
mo¿na u³o¿yæ pod sztuczn¹ traw¹ boiska, tak, aby w
okresie jesienno-zimowym mog³o byæ tam lodowisko.
W takim kompleksie o powierzchni 1,5  2,0 ha mo¿na zmieciæ boisko pi³karskie dla maluchów o wymiarach 40x20 m, kort na kometkê lub placyk na wspomnian¹ ju¿ boule.
Takie rozwi¹zanie znacznie u³atwi³oby budowê gminnych, osiedlowych orodków sportowych. Tym sposobem
mo¿na osi¹gn¹æ to, co najwa¿niejsze: powszechn¹ dostêpnoæ, silniejsz¹ wiê emocjonaln¹ mieszkañców z takim obiektem, traktowanym jak spo³eczna w³asnoæ.
S³u¿yæ to bêdzie pe³niejszej integracji rodowiska,
ca³ej spo³ecznoci lokalnej.
Taki model bêdzie tak¿e sprzyja³ zaanga¿owaniu ca³ej rodziny; dzieci, rodziców i dziadków w ¿ycie sporto-

we, a tym samym wp³ywa³ pozytywnie na rozwój sportu
masowego.
Moim zdaniem powinien to byæ system wspierany
przez w³adze centralne i wojewódzkie.
Dla rozwoju i uatrakcyjnienia sportu masowego mo¿na i nale¿y podejmowaæ tak¿e inne dzia³ania. S¹ to propozycje wynikaj¹ce ze stale zachodz¹cych zmian w naszym ¿yciu; urbanizacji, wprowadzaniu nowych technologii w przemyle powoduj¹cych likwidacjê wielu zak³adów przemys³owych, czy te¿ upodobañ w podró¿ach tj. w
komunikacji, gdzie transport masowy wypierany jest przez
indywidualny. Stwarza to nowe pomys³y i mo¿liwoci.

Wiechlice

£êczyca

Cz³uchów
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Admira³ triumfatorem

Pucharu Polski w warcabach

100-polowych

Admira³ PCBEST Szczecin czwarty raz z rzêdu wygra³ rywalizacjê o Puchar Polski w warcabach 100-polowych. W
fina³owym dwumeczu pokona³ w Gnienie miejscowy zespó³
Lokatora. W pierwszym meczu fina³u Admira³ wygra³ 6:2,
w rewan¿u zwyciê¿y³ Lokator 5:3.
Wyniki: Pierwszy mecz
Lokator Gniezno - Admira³ PCBEST Szczecin
2:6
Marcin Czarnota - Piotr Chmiel
0:2
Bartosz Gronowski - Ryszard Sawczyk
0:2
Grzegorz Siuda - Eugeniusz Wonica
0:2
Patryk Gronowski - Jacek Pawlicki
2:0
Wyniki: Drugi mecz
Lokator Gniezno - Admira³ PCBEST Szczecin
5:3
Grzegorz Siuda - Piotr Chmiel
2:0
Marcin Czarnota - Ryszard Sawczyk
1:1
Bartosz Gronowski - Eugeniusz Wonica
2:0
Przemys³aw Powa³a - Jacek Pawlicki
0:2.

Liderzy sportu

Wiechlice

Rozejrzyjmy siê zatem wokó³ siebie! Takich hal magaTakie przedsiêwziêcia mog³yby uatrakcyjniæ turystycznie
zynowych jest wiele w ka¿dym miecie, a niektóre s¹ po³owiele regionów, szczególnie od wiosny do jesieni, kiedy wêdrów¿one w centralnych czêciach miast.
ki piesze i rowerowe s¹ atrakcj¹ sportow¹ dla wielu chêtnych.
Praktycznie nie wiadomo, co z nimi zrobiæ, koszt rozWiemy dobrze, ¿e jazda rowerem czy wêdrówka piesza
biórki jest znaczny, wiêc ³atwiej mo¿na je przej¹æ i zaadappo naszych drogach jest bardzo niebezpieczna. Na Dolnym
towaæ na nasze potrzeby. Lodowisko-lizgawka nie wymal¹sku wykorzystuje siê nieczynne tory do wycigów na dega ogrzewania, trybun ani kosztownego zaplecza. Najwa¿rezynach, to jest specjalnych pojazdach szynowych napêniejsze jest, aby by³o zadaszenie, bo przeddzanych rêcznie lub no¿nie. Takie pojazdy
³u¿a to okres eksploatacji i praktycznie od
mo¿na wykonaæ we w³asnym zakresie np.
padziernika do kwietnia mo¿na mieæ dowykorzystuj¹c podwozia starych wagonów.
Przed³o¿one
bry lód do lizgania.
Z tak¹ inicjatyw¹, adresowan¹ do sapropozycje nie
morz¹dów lokalnych wysz³y Fundacja Prowyczerpuj¹ wszystkich
Czy mo¿na wykorzystaæ
mocji Gmin Polskich i Polskie Koleje Pañmo¿liwoci. Tak¿e
stare szlaki kolejowe?
stwowe SA. Analizowane s¹ mo¿liwoci zrePañstwo, Drodzy Czytelalizowania tego pomys³u na Mazurach.
Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, rozwój innicy, macie zapewne
Mo¿e znajd¹ siê inni chêtni.?
dywidualnego transportu spowodowa³ miêwiele przyk³adów i
Z ciekaw¹, realizowan¹ ju¿ w praktydzy innymi likwidacjê wielu linii kolejosugestii wzbogacaj¹ce, inicjatyw¹ wyszed³ Ba³tycki Instytut
wych. W niektórych regionach od lat po istcych ofer tê na co liczyGmin. Przygotowuje on trasê konno  pieniej¹cych torach nie je¿d¿¹ ¿adne poci¹gi.
my. Mam nadziejê na
sz¹ z Gdañska do Berlina.
Wzd³u¿ nieczynnych szlaków kolejowych
interesuj¹ce propozycje
Na tej trasie, na terenie województwa pomo¿na stworzyæ infrastrukturê sportow¹ i
do wykorzystania
morskiego wytyczono i oznakowano ju¿ droturystyczn¹. Takie inicjatywy spotykane s¹
i opublikowania dla
gi polne i dukty lene. Sporz¹dzono mapê
w Europie Zachodniej, a tak¿e na Dolnym
dobra spor tu masowego,
stanic i zajazdów konnych, wskazano stadl¹sku.
spor tu dla wszystkich.
niny koni i gospodarstwa agroturystyczne,
Na szlakach kolejowych, po zdjêciu togdzie bêdzie mo¿na przenocowaæ, wynaj¹æ
rów i utwardzeniu pod³o¿a mo¿na przekonia i uzupe³niæ zapasy na drogê. S¹dzê, ¿e takich tras w
cie¿ wybudowaæ cie¿ki pieszo rowerowe, a w budynkach
Polsce mo¿e byæ du¿o wiêcej. Znane s¹ mi podobne zamienieczynnych stacji stworzyæ infrastrukturê obs³uguj¹c¹
rzenia na terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej i na Zieu¿ytkowników np. punkty gastronomiczne, toalety, punkty
mi Lubuskiej.
naprawy, wypo¿yczania i sprzeda¿y rowerów, zaplecza dla
pól namiotowych a tak¿e inne us³ugi w tym pomocy medycznej.
n

Lech Adam Bartnik
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m³odzie¿owego w 2005 roku
Pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej w systemie wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y w 2005 roku
zaj¹³ l¹sk Wroc³aw wyprzedzaj¹c AZS AWFiS Gdañsk i AZS
AWF Warszawa. Wród województw zwyciê¿y³o mazowieckie przed wielkopolskim i l¹skim.
Sklasyfikowanych zosta³o 2827 klubów (w 2004 roku 2698)
oraz 826 gmin i 362 powiaty. W porównaniu z 2004 rokiem
medalowe pozycje utrzyma³y wroc³awski l¹sk i AZS AWFiS
Gdañsk oraz województwa mazowieckie, wielkopolskie i l¹skie. Najwiêkszy postêp zrobi³y kluby: Spójnia Warszawa (13.
lokata), AZS AWF Poznañ (14.), Flota Gdynia (15.), AZS UWM
Olsztyn (16.) i WLKS Siedlce-Iganie Nowe (18.), których nie
by³o w czo³owej dwudziestce klasyfikacji za 2004 rok.
Klasyfikacja generalna województw
w sporcie m³odzie¿owym w 2005 roku:
1. mazowieckie
17 530,01 pkt
2. wielkopolskie
14 445,11
3. l¹skie
13 026,93
4. dolnol¹skie
12 270,81
5. ma³opolskie
9 813,67
6. pomorskie
9 647,89
7. kujawsko-pomorskie
8 205,62
8. ³ódzkie
8 145,69
9. zachodniopomorskie
6 812,15
10. lubuskie
6 508,42
11. lubelskie
5 840,36
12. warmiñsko-mazurskie
5 792,29
13. podkarpackie
4 356,43
14. podlaskie
4 100,78

15. opolskie
16. wiêtokrzyskie
Klasyfikacja generalna klubów
w sporcie m³odzie¿owym w 2005 roku:
1. l¹sk Wroc³aw
2. AZS AWFiS Gdañsk
3. AZS AWF Warszawa
4. Posnania Poznañ
5. Zawisza Bydgoszcz
6. AZS AWF Katowice
7. Polonia Warszawa
8. AZS rodowisko Poznañ
9. Legia Warszawa
10. AZS AWF Wroc³aw
11. Stal Rzeszów
12. AZS AWF Kraków
13. Spójnia Warszawa
14. AZS AWF Poznañ
15. Flota Gdynia
16. AZS UWM Olsztyn
17. Olimpia Poznañ
18. WLKS Siedlce-Iganie Nowe
19. Baza Mr¹gowo
20. Korner-Novita 10 Zielona Góra21. Warta Poznañ
22. Gwardia Zielona Góra
23. Juvenia Bia³ystok
24. Podlasie Bia³ystok
25. AZS £ód

3 240,47
2 788,52

i ze wiata

1 921,63 pkt
1 414,50
1 395,05
1 286,39
1 273,23
1 261,67
1 117,63
1 040,00
977,75
889,01
796,17
793,83
784,58
757,88
753,33
725,75
668,50
655,50
652,50
644,75
631,42
624,83
624,13
620,00
616,50

Janusz Wójcik przewodnicz¹cym Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu

Janusz Wójcik (Samoobrona) - by³y szkoleniowiec Jagiellonii Bia³ystok, Legii Warszawa, Hutnika Kraków, olimpijskiej
reprezentacji Polski, z któr¹ w Barcelonie w 1992 roku zdoby³ srebrny medal i by³y selekcjoner reprezentacji Polski,
zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu.Funkcje wiceprzewodnicz¹cych
pe³ni¹: Miros³aw Drzewiecki, Roman Kosecki (obaj Platforma Obywatelska) oraz Jacek Falfus (Prawo i Sprawiedliwoæ).Komisja Kultury Fizycznej i Sportu od lat dobrze
s³u¿y polskiemu sportowi. To, ¿e w jej sk³adzie w tej kadencji znajduje siê wielu sportowców, to dobry prognostyk
na przysz³oæ - powiedzia³ otwieraj¹c obrady wicemarsza³ek Sejmu Wojciech Olejniczak. Kandydaturê Janusza
Wójcika na przewodnicz¹cego komisji zaproponowa³ jego
kolega klubowy Jan Bednarek. Za Wójcikiem opowiedzia³o
siê 21 sporód 22 pos³ów, którzy zadeklarowali prace w
komisji. Sam zainteresowany wstrzyma³ siê od g³osu. Niech
nas nie dziel¹ ¿adne podzia³y. Mówmy, ¿e jest tylko jedna
sprawa - sport i bêdziemy dzia³aæ dla jego dobra. Mam nadziejê, ¿e bêdzie wiêcej okazji do radoci z osi¹gniêæ polskich sportowców. Ci wszyscy, którzy na mnie g³osowali w
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wyborach do Sejmu i na dzisiejszym posiedzeniu na pewno
siê nie zawiod¹ - powiedzia³ Janusz Wójcik.
Sk³ad 22-osobowej Komisji Kultury Fizycznej
i Sportu V Kadencji Sejmu:
przewodnicz¹cy - Janusz Marek Wójcik (Samoobrona)
wiceprzewodnicz¹cy -Miros³aw Micha³ Drzewiecki (PO)
Roman Kosecki (PO)
Jacek Falfus (PiS)
cz³onkowie
Jan Bednarek (Samoobrona), Beata Bublewicz (PO),
Marian Daszyk (niezrzeszony), Czes³aw Fiedorowicz
(PO), Mieczys³aw Golba (PiS), Grzegorz Janik (PiS),
Marek Matuszewski (PiS), Ma³gorzata Olejnik (Samoobrona), Dariusz Olszewski (PiS), Zbigniew Pacelt (PO),
Rados³aw Parda (LPR), Miros³aw Pawlak (PSL), Joanna
Skrzydlewska (PO), Stanis³aw Szwed (PiS), Tadeusz
Tomaszewski (SLD), Bogus³aw Wontor (SLD), Stanis³aw
Zadora (LPR), Wojciech Ziemniak (PO).

W³adimir Pticyn

prezydentem wiatowej
Federacji Warcabowej
Rosjanin W³adimir Ilicz Pticyn wybrany zosta³ w Amsterdamie na prezydenta wiatowej Federacji Warcabowej (FMJD).
56-letni Pticyn, ekonomista, to m.in. by³y minister finansów najbogatszej republiki rosyjskiej federacji - Jakucji.

Sportowcy z pielgrzymk¹

na Jasnej Górze

Wyniki: Przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
zawodnicy i dzia³acze modlili siê na Jasnej Górze na zakoñczenie 15. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców. Mszê w.
w Kaplicy Matki Bo¿ej odprawi³ delegat Episkopatu ds.
Duszpasterstwa Sportowców bp Marian Florczyk z Kielc.
Jest to sposobnoæ, aby podziêkowaæ Bogu za dar sportu, przez który cz³owiek æwiczy swoje cia³o, rozum i wolê mówi³ witaj¹c pielgrzymów podprzeor Jasnej Góry o. Kazimierz Maniecki - By podziêkowaæ za odniesione w ostatnim czasie zwyciêstwa, szczególnie za z³oty medal mistrzostw Europy naszych siatkarek, ale tak¿e, by z³o¿yæ te
sprawy trudne - szczególnie pragniemy przywo³aæ imiê niedawno zmar³ego tragicznie Arka Go³asia.
Bp Florczyk podkreli³, ¿e szczególn¹ pamiêci¹ modlitewn¹ ogarnia zmar³ych sportowców, wród nich Andrzeja Grubbê
i Arkadiusza Go³asia, a tak¿e modli siê za m³odzie¿ z Bia³egostoku, która ponios³a mieræ w wypadku samochodowym.
Ks. biskup zaznaczy³, ¿e zawierza te¿ Bogu i Maryi najbli¿sz¹ przysz³oæ - igrzyska zimowe w Turynie-2006, a tak¿e
zmagania polskich pi³karzy w fina³ach mistrzostw wiata w
Niemczech w 2006 roku. Zauwa¿y³ te¿ obecnoæ kibiców, i
podziêkowa³ im za przyk³ad i dobr¹ postawê.
Delegacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego z³o¿y³a jako
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wotum kolekcjê z³otych monet, wydanych przez Narodowy
Bank Polski z okazji Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach.
Wród ludzi sportu na Jasnej Górze byli obecni m.in.
wiolarz Kajetan Broniewski, dzi dyrektor generalny PKOl;
ciê¿arowcy - Zygmunt Smalcerz i Marian Zieliñski, bokserzy - Zbigniew Pietrzykowski, Marian Kasprzyk, Jerzy Grudzieñ, kolarz - Mieczys³aw Nowicki.

26. Forum
Nordicum w Sestriere
W czasie 26. Forum Nordicum, stowarzyszenia zrzeszaj¹cego dziennikarzy specjalizuj¹cych siê narciarstwie klasycznym i biathlonie, we w³oskim Sestriere laureatem przyznawanej od siedmiu lat nagrody Werner Kirchhofer Trophy,
fundowanej przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej
Jerzego Jakobsche za szczególne zas³ugi dla propagandy
sportu narciarskiego w 2005 roku zosta³ dziennikarz niemieckiej agencji prasowej DPA Uwe Jentzsch.
Nagroda nosi imiê zmar³ego w 1998 roku niemieckiego
dziennikarza Wernera Kirchhofera, który wspólnie z Austriakiem Willim Ahstlem i swoim rodakiem Bruno Morawetzem
wpad³ na pomys³ za³o¿enia stowarzyszenia Forum Nordicum.
Laureaci nagrody Werner Kirchhofer Trophy:
1999
Bruno Morawetz (Niemcy)
2000
Matti Salmenkyllae (Finlandia)
2001
Rolf Arne Odiin (Norwegia)
2002
Evgen Kuki Bergant (S³owenia)
2003
Toni Noetzli (Szwajcaria)
2004
Hans-Reinhard Schaeu (Niemcy)
2005
Uwe Jentzsch (Niemcy)

UNESCO opracowa³a
konwencjê w sprawie

zwalczania dopingu
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Owiaty,
Nauki i Kultury (UNESCO) opracowa³a konwencjê w sprawie walki z dopingiem w sporcie. Dokument zosta³ przyjêty
jednog³onie na walnym zgromadzeniu UNESCO przez 191
cz³onków tej organizacji.
Miêdzynarodowa Konwencja Przeciwko Dopingowi w Sporcie, zak³ada, ¿e ka¿dy sportowiec podlega³by regularnym
testom na obecnoæ niedozwolonych rodków i jednakowym
karom w przypadku naruszenia przepisów. K³adzie równie¿
akcent na wspó³pracê rz¹dów z federacjami sportowymi.
Konwencja wymaga tak¿e, by kraje cz³onkowskie UNESCO zwiêkszy³y edukacjê w sprawie zagro¿eñ dla zdrowia
wynikaj¹cych ze stosowania dopingu.
Postanowieniami konwencji bêd¹ zwi¹zane jedynie te
kraje, które j¹ podpisz¹ i ratyfikuj¹. Dokument wejdzie w
¿ycie po tym jak zostanie ratyfikowany przez co najmniej
30 pañstw-cz³onków UNESCO.

Konwencja jest wynikiem podpisanego przed dwoma laty
porozumienia o wspó³pracy zawartego przez prezydenta
Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Jacquesa Rogge i dyrektora generalnego UNESCO Koichiro Matsuurê.

Pudzianowski
mistrzem wiata

Wyniki: 28-letni Mariusz Pudzianowski zdoby³ w chiñskim
Changdu z³oty medal mistrzostw wiata strong man. To trzeci tytu³ si³acza z Bia³ej Rawskiej. Poprzednio stawa³ na najwy¿szym stopniu podium w 2002 i 2003 roku.

Polska trzecia

w si³owaniu na rêkê
Wyniki: Amerykanin Travis Bagent zaj¹³ pierwsze miejsce
w kategorii open Pucharu wiata w si³owaniu na rêkê
(armwrestling) w Warszawie pokonuj¹c kolegê z ekipy USA
Johna Brzenka i Rosjanina Andrieja Antonowa.
W kategorii open startowa³o dziewiêciu zawodników, natomiast we wszystkich siedmiu kategoriach 78 zawodników z 17
krajów wiata. W rywalizacji zespo³owej Polska sklasyfikowana
zosta³a na trzecim miejscu razem z USA. Pierwsze miejsce zajê³a Ukraina wyprzedzaj¹c Rosjê. Z Polaków najlepiej spisa³ siê
uczeñ trzeciej klasy liceum Tomasz Szewczyk (POSiR Tomaszów
Mazowiecki), który zaj¹³ czwarte miejsce w kategorii 63 kg.
,Wyniki Pucharu wiata:
kategoria open
1. Travis Bagent (USA), 2. Andriej Antonow (Rosja),
3. John Brzenk (USA)
kategoria 63 kg
1. Wiktor Braczenia (Bia³oru), 2. Igor Staro¿y³ow (Rosja),
3. O³eksandr Balandin (Ukraina)... 4. Tomasz Szewczyk
(POSiR Tomaszów Mazowiecki), 7. Micha³ Go³uch (Z³oty
Smok Kielce), 9. Kamil Pachla (Wiking Nisko)
kategoria 70 kg
1. Chad¿himurat Zo³ojew (Rosja), 2. Laszlo Kollarovics
(Wêgry), 3. Siarhej Simanowicz (Bia³oru)... 5. Artur
Olbry (niezrzeszony - Braniewo), 12. Piotr Kajstura
(Olimp Cieszyn), 13. Marek Pachla (Wiking Nisko)
kategoria 78 kg
1. Arsen Lilijew (Rosja), 2. Rus³an Babajew (Ukraina), 3.
Craig Sanders (W.Brytania)... 5. Rafa³ Budzowski (Z³oty
Lew Lêbork), 8. Zbigniew Bielicki (Forma Wo³omin)
kategoria 86 kg
1. Rustam Babajew (Ukraina), 2. Tod Hutchings (USA),
3. Pascal Girard (Szwajcaria)... 5. Lucjan Fuda³a (MCKiS
Tytan Jaworzno), 9. Mariusz Grochowski (MCKiS Tytan
Jaworzno), 11. Marcin Lachowicz (Armfight Piaseczno),
14. Emil Wojtyra (Czarni Wêgrów)
kategoria 95 kg
1. D¿ambulat Czoriew (Rosja), 2. Jamszyd Uzmanow
(Uzbekistan), 3. Jewgienij Pawlenko (Ukraina)...5. Artur

G³owiñski (Z³oty Orze³ Choszczno), 7. Marcin Formela
(Kartuzja Kartuzy)
kategoria powy¿ej 95 kg
1. Andriej Puszkar (Ukraina), 2. Farid U¿manow (Uzbekistan), 3. Travis Bagent (USA), 4. John Brzenk (USA)...15.
S³awomir G³owacki (¯elazna Piêæ Inowroc³aw), 16.
Stanis³aw Kwidzyñski (niezrzeszony - Pruszcz Gdañski)
klasyfikacja dru¿ynowa
1. Ukraina, 2. Rosja, 3. Polska i USA

i ze wiata

Po schodach

na Dunajsk¹ Wie¿ê
Wyniki: Jaros³aw £azarowicz (Poltegor-Projekt Wroc³aw)
zaj¹³ pi¹te miejsce, Tomasz Klisz (AZS AWF Katowice) szóste, a Piotr £upie¿owiec (MKS Centrum Dziêgielów) dziewi¹te w tradycyjnym biegu po schodach na Dunajsk¹ Wie¿ê
w Wiedniu. Podobnie jak przed rokiem zwyciê¿yli Austriacy.
Wród mê¿czyzn Markus Zahlbruckner, a w gronie kobiet
mistrzyni Europy w biegach górskich Andrea Mayr, która w
klasyfikacji generalnej by³a dziesi¹ta. 342 uczestników mia³o do pokonania 779 stopni na 60. piêtro Dunajskiej Wie¿y.

Cztery medale

Anny Kolarskiej
Trzy srebrne i jeden br¹zowy medal zdoby³a w Katanii na Sycylii Anna Kolarska w mistrzostwach Europy juniorów w wushu. Kolarska zajê³a drugie miejsce w konkurencji form sportowych  nanquan (formy po³udniowe) i nangun (po³udniowy
kij sportowy) oraz w d³ugiej broni Tradycyjnej. Br¹zowy medal wywalczy³a w krótkiej broni tradycyjnej.W mistrzostwach
uczestniczy³o 200 zawodników i zawodniczek z 15 krajów.

Piotr Chmiel mistrzem
Polski w warcabach

100-polowych

Piotr Chmiel (Admira³ PCBEST Szczecin) po raz trzeci w
karierze (poprzednio w 2000 i 2004 roku) wywalczy³ tytu³
mistrza Polski w warcabach 100-polowych. W turnieju we
Wronkach rywalizowa³o dwunastu zawodników, systemem
ka¿dy z ka¿dym. Drugi by³ Mariusz Adamaszek (WOK
Wronki), a trzeci kolega klubowy Chmiela Leon Mikulicz.
Na czwartej pozycji uplasowa³ siê 17-letni Bartosz Gronowski (Lokator Gniezno).
Klasyfikacja koñcowa MP-2005:
1. Piotr Chmiel (Admira³ PCBEST Szczecin)
17 pkt
2. Mariusz Adamaszek (WOK Wronki)
17
3. Leon Mikulicz (Admira³ PCBEST Szczecin)
15
4. Bartosz Gronowski (Lokator Gniezno)
12
5. Grzegorz Siuda (Lokator Gniezno)
12
6. Piotr Osio³kowski (LZS GOK Lututów)
11
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Konkurs Firma
na medal

Minister Tomasz Lipiec
przyzna³ puchary Fair Play

Dyplomami oraz statuetkami Budowniczy Polskiego Sportu uhonorowano w Centrum Olimpijskim laureatów konkursu Firma na medal, który ocenia osi¹gniêcia w dziedzinie budownictwa sportowego. Statuetki Budowniczy
polskiego sportu za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
budownictwa sportowego i rekreacyjnego otrzymali: firma
ATJ architekci i w³aciciele Jacek Kwieciñski i Tomasz
Kosma Kwieciñski, Helmet i prezes zarz¹du Jerzy Miciu³a oraz prof. dr hab. arch. Wojciech Zab³ocki (przed
laty jeden z najlepszych szermierzy wiata).
Konkurs zorganizowa³y miesiêcznik Kalejdoskop budowlany i Polski Klub Infrastruktury Sportowej pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Laureaci konkursu Firma na medal wy³onieni
zostali w kategoriach:
Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych:
Gmina Jaraczewo i wójt Dariusz Struga³a,
Urz¹d Miasta w Jale i burmistrz Andrzej Czernecki,
Urz¹d Miasta i Gminy O¿arów i burmistrz Marcin Majcher,
Urz¹d Gminy w £¹cku i wójt Zbigniew Bia³ecki,
Miasto i Gmina £omianki i burmistrz £ucjan Soko³owski,
Urz¹d Miasta w Kozienicach i burmistrz Tomasz mietanka.
Wyró¿nienia specjalne:
by³y dyrektor OSiR w Kozienicach Henryk Zmitrowicz,
Urz¹d Gminy i Miasta w Drzewicy i burmistrz Janusz Reszelewski,
Orodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Neptun w Jantarze
ko³o Gdañska i w³aciciele Roman i Beata Gaikowie, Wy¿sza Szko³a Informatyki w £odzi i kanclerz Aniela Bednarek.
Wykonawca robót specjalistycznych w obiektach
sportowych i rekreacyjnych:
Bartosz Sp J. Bujwicki, Sobiech, Cylko i prezes Bernard Bujwicki,
Hydro - Calor i w³aciciel Stanis³aw Antkowiak,
Baspol Sp. z o.o. i prezes Halina Kolak.
U¿ytkownik obiektów sportowych i rekreacyjnych:
Orodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach i dyrektor Stefan
Maryñczak.
Generalny wykonawca obiektów sportowych i rekreacyjnych:
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Budrox i prezes zarz¹du
Maciej Budny oraz wiceprezes zarz¹du Krzysztof Piwoni.
Producent materia³ów i urz¹dzeñ stosowanych w obiektach spor towych i rekreacyjnych:
Heraklit Polska i prezes zarz¹du Heinrich Goschka, Xella
Polska i prezes zarz¹du Piotr Babsk, EWFE - Polonia i
dyrektor generalny Maciej Kuzawiñski, Karecher i dyrektor zarz¹du Jacek Olko, Jures Medis SA i dyrektor generalny Ovidijus Jankauskas, Saint-Gonain Ecophon i
prezes zarz¹du, dyrektor generalny Maciej Kuczyñski.
Wyró¿nienie specjalne
Kreisel Technika Budowlana i prezes zarz¹du Szczepan
Gaw³owski za wspieranie programu na rzecz rozwoju
infrastruktur y sportowej w Polscejako mecenas strategiczny programu.

24 listopada podczas miêdzynarodowej konferencji Bezpieczeñstwo Imprez Sportowych we Wronkach, minister
sportu Tomasz Lipiec wrêczy³ Puchary Fair Play za dzia³alnoæ na rzecz bezpieczeñstwa na obiektach sportowych.
Puchary zespo³owo przyznano klubom pi³karskim RKS
Rybnik, Górnik £êczna, Odra Wodzis³aw, Wis³a Kraków, Amica Wronki oraz hokejowemu TKH Toruñ (hokej na lodzie).
Indywidualnie wyró¿niono funkcjonariuszy policji - inspektora Dariusza Kowalskiego, m³. inspektora Jaros³awa Pi¹tka, podinspektora Andrzeja Ostasa, nadkomisarza Dariusza Derewicza. Puchary otrzymali tak¿e Arkadiusz Kasprzak - wiceprezes klubu Amica Wronki oraz Waldemar Podsiad³o - l¹ski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

sport
dla wszystkich

Mistrzowie sportu
- mistrzowie ¿ycia

2 grudnia rozpoczê³a pracê Rada Akademii Mistrzów Sportu
- Mistrzów ¯ycia. Wkrótce powstanie pozarz¹dowa fundacja, w ramach której Rada bêdzie funkcjonowaæ. Rada bêdzie cia³em doradczym i opiniotwórczym w kwestiach sportu, a jej dzia³alnoæ ma inspirowaæ samorz¹dy lokalne, organizacje pozarz¹dowe w promowaniu sportu jako wa¿nego instrumentu radzenia sobie z wieloma problemami spo³ecznymi. Radê Akademii Mistrzów Sportu - Mistrzów ¯ycia tworz¹: Pawe³ Akacki (Popów), W³adys³aw Balicki (Poznañ),
Ireneusz Góra (Sulêcin), Adam Grymuza (Rokietnica), Joanna Kacperczyk (Warszawa), Artur Karpiarz (Domanice),
Dariusz Ko³acz (¯ary), Barbara Kopycka, W³adys³aw Kostera (oboje Kalisz), Krzysztof Krzysztoszek (Radom), ks.
Pawe³ £ukaszka (Kraków, Nowy Targ), Izabela Ma³ysz (Wis³a), Andrzej Nylec (Dêbica), Maciej Obcowski (Warszawa),
Janusz Paj¹k (Elbl¹g), Andrzej Siejko (Kraków), Marek
Szpak (Szczytna), El¿bieta Wysocka (Poznañ), Zdzis³aw
Zielonka (Grodków) i Wojciech Ziemniak (Kocian).
W sk³ad Rady Akademii wesz³a grupa osób, wy³oniona sporód laureatów konkursu przez jury, w którym znaleli siê m.in.
Robert Korzeniowski, prof. Zofia ¯ukowska, Dorota Idzi,
Kajetan Broniewski, Krzysztof Ho³owczyc i Czes³aw Lang.
Uroczystoæ wrêczenia powo³añ cz³onkom Rady odby³a
siê w Centrum Olimpijskim imienia Jana Paw³a II w Warszawie i podsumowa³a Miêdzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego.
Wród nominowanych znalaz³y siê osoby pochodz¹ce z
ró¿nych zak¹tków Polski, które poprzez swoj¹ dzia³alnoæ
sportow¹ przyczyni³y siê do poprawy jakoci ¿ycia spo³ecznoci lokalnych. S¹ wród nich tak¿e byli sportowcy, promuj¹cy sportowy styl ¿ycia, s¹ ludzie tworz¹cy inicjatywy
sportowe i spo³eczne.
Celem Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania
Fizycznego by³o stworzenie warunków sprzyjaj¹cych ewolucji
sportu oraz wiêkszej liczby programów s³u¿¹cych ogólnemu

rozwojowi m³odego cz³owieka, wymiana informacji wród osób
uczestnicz¹cych w projekcie i uwiadomienie wp³ywu sportu
na ¿ycie m³odych ludzi. Sport uczy istotnych wartoci i umiejêtnoci ¿yciowych: pewnoci siebie, pracy w zespole szacunku, fair play. Wychowanie fizyczne ma równie¿ wp³yw na psychikê, pomaga walczyæ z depresj¹ i poprawia koncentracjê powiedzia³ uczestnicz¹cy w warszawskim spotkaniu dyrektor
Biura Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego przy genewskim biurze ONZ, Michael Kleiner.
Uczê m³odzie¿, ale tak¿e wiele siê od niej uczê. Staram
siê, aby m³odzie¿ mia³a radoæ z uprawiania sportu i zaszczepi³a sobie na ca³e ¿ycie maksymê, ¿e sport mo¿e byæ
sposobem na ¿ycie - powiedzia³ jeden z cz³onków Rady,
43-letni ksi¹dz Pawe³ £ukaszka, olimpijczyk z Lake Placid
w 1980 r., by³y bramkarz Podhala Nowy Targ i reprezentacji Polski w hokeju na lodzie.
Cz³onkini¹ Rady jest tak¿e pasjonatka ³ucznictwa, wiceprezes Okrêgowego Zwi¹zku £uczniczego El¿bieta Wysocka,
dziêki której na torach poznañskiej Surmy czas wolny od
nauki spêdza prawie stu chêtnych, w tym wiele osób niepe³nosprawnych. Poznanianka przygotowa³a projekt ³uczniczy,
w ramach którego dzieci zaniedbane mog¹ uczestniczyæ w
zajêciach sportowych i uczyæ siê wspó³¿ycia w grupie.

Fuzja Niemieckiego Komitetu
Olimpijskiego i Niemieckiego Zwi¹zku Sportu

Niemiecki Komitet Olimpijski (NOK) po³¹czy³ siê 10 grudnia w Kolonii z Niemieckim Zwi¹zkiem Sportu (DSB). Nowa
organizacja nosiæ bêdzie nazwê Niemiecki Olimpijski Zwi¹zek Sportowy (DOSB). Za po³¹czeniem obu organizacji g³osowa³o 109 sporód 142 obecnych na Walnym Zgromadzeniu cz³onków Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego, 29 by³o
przeciwnych. Wiêkszoæ potrzebna do prawomocnoci decyzji wynosi³a 104 g³osy. Tego samego dnia za po³¹czeniem
obu organizacji g³osowa³o 535 cz³onków Niemieckiego
Zwi¹zku Sportu (DSB), 40 osób by³o odmiennego zdania.
Po historycznych decyzjach obie organizacje rozwi¹¿¹ siê,
bêd¹ jednak do dnia po³¹czenia, co nast¹pi 20 maja, prowadziæ dotychczasow¹ dzia³alnoæ.

Olimpiada
Wyobrani z Visa
Anna Maria Motylska z Karpacza wygra³a polsk¹ edycjê
miêdzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 9-13 lat Olimpiada Wyobrani z Visa. W nagrodê pojedzie na zimowe igrzyska olimpijskie do Turynu.
Przewodnicz¹cy jury Andrzej P¹gowski by³ pod wra¿eniem
jej pracy zatytu³owanej Bieg. Motylska namalowa³a ¿ó³t¹ sylwetkê biegacza w bezkresie bia³o-niebieskiego niegu.
Anna Maria zachwyci³a w swojej pracy z jednej strony

bardzo ³adnym skrótem mylowym i czystoci¹ formy, a z
drugiej du¿¹ wra¿liwoci¹ i malarskoci¹ pracy oraz sympatyczn¹ kolorystyk¹ - oceni³ P¹gowski.
Moim marzeniem jest wzi¹æ udzia³ w olimpijskim biegu
narciarskim. Namalowa³am siebie w czasie takiego biegu. Skoki ju¿ mnie trochê znudzi³y - powiedzia³a Motylska 1 grudnia
podczas uroczystoci w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
Ojciec laureatki Janusz Motylski jest terapeut¹ plastyki w sanatorium Ja i Ma³gosia w Cieplicach l¹skich
dla dzieci z chorobami narz¹du ruchu. Wród jego podopiecznych jest kilku laureatów konkursu Visa, m.in. Agata Kuczyñska ze Z³otoryi, która za pracê Skok do gwiazd
pojecha³a na igrzyska olimpijskie do Sydney.
Na tegoroczny konkurs, którego wspó³organizatorem by³
Polski Komitet Olimpijski, nades³ano z ca³ego kraju niemal
5 tysiêcy prac. Dziesi¹tka finalistów otrzyma³a komputery
i inne wartociowe nagrody.

i ze wiata

Marek Rocki prezesem
Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego

Dziekan warszawskiej Szko³y G³ównej Handlowej, 52-letni
senator Marek Rocki zosta³ ponownie wybrany na prezesa
Zarz¹du G³ównego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego.
Podczas XXI Zjazdu AZS, który odby³ siê 10 grudnia, by³
jedynym kandydatem na kolejn¹, dwuletni¹ kadencjê organizacji, zrzeszaj¹cej ponad 45 tysiêcy cz³onków.
Gociem honorowym pierwszej sesji plenarnej by³ prezes Rady Ministrów RP Kazimierz Marcinkiewicz, który
podczas wyst¹pienia nawi¹za³ do swoich AZS-owskich korzeni. W swoim przemówieniu zaznaczy³ znaczenie sportu
akademickiego, jako podstawy dalszego rozwoju sportu
polskiego, z myl¹ o olimpijskich sukcesach. Premier zachêca³ tak¿e do uprawiania sportu, podkrelaj¹c jego zalety. Zapewni³ rodowisko akademickie, ¿e rz¹d, którym kieruje, bêdzie wspomagaæ nie tylko sport wyczynowy, ale równie¿ i masowy. Kazimierz Marcinkiewicz powiedzia³, ¿e z
du¿¹ trosk¹ odebra³ informacjê o upadaj¹cych klubach
wojskowych i policyjnych. Pewnym pocieszeniem jest to, ¿e
w ich miejsce wchodzi AZS. Gocie zjazdu - minister sportu
Tomasz Lipiec i prezes PKOl Piotr Nurowski podkrelili w
wyst¹pieniach rosn¹c¹ liczbê studentów, którzy godz¹ uprawianie sportu na najwy¿szym poziomie - siêgaj¹c po medale olimpijskie, mistrzostw wiata i Europy - ze studiowaniem. Minister jako przyk³ady studentów, których postawa
jest godna naladowania, wymieni³ m.in. p³ywaków Otyliê
Jêdrzejczak, Paw³a Korzeniowskiego oraz lekkoatletów
Monikê Pyrek i Kamilê Skolimowsk¹.
Jestem jak najbardziej za sportem masowym. Szkolny
Zwi¹zek Sportowy i Akademicki Zwi¹zek Sportowy to dwie organizacje, od których zale¿y powszechnoæ kultury fizycznej
w spo³eczeñstwie- Tomasz Lipiec rozszerzy³ myl premiera.
Podczas pierwszej czêci spotkania prof. Marek Rocki
wyg³osi³ referat podsumowuj¹cy ubieg³¹ kadencjê. Kaden-
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cjê udan¹ pod wieloma wzglêdami. Na arenach sportowych
polscy studenci zdobyli: na Uniwersjadzie 2005 - zimowej
9 medali, letniej - 28 medali, jest to absolutny rekord dotychczasowych startów. Równie udanie wypad³y starty w
Akademickich Mistrzostwach wiata i Europy (pi³ka siatkowa, futsal, koszykówka, siatkówka pla¿owa, karate, tenis). W sporcie uczelnianym przyjêto nowy system rozgrywek Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych. Wyniki w tej rywalizacji zosta³y uznane przez kapitu³ê i wprowadzone do rankingu szkó³ wy¿szych Rzeczpospolitej i miesiêcznika Perspektywy. Premier
Kazimierz Marcinkiewicz i prezes Marek Rocki wrêczyli
nagrodê Z³otego Gryfa medalicie olimpijskiemu w judo
Paw³owi Nastuli. Na zakoñczenie obrad podjêto uchwa³ê
generaln¹ XXI Zjazdu AZS, która okreli³a liniê programow¹ na najbli¿sze dwa lata AZS (w zakresie sportu kwalifikowanego, w sferze upowszechniania KF w rodowisku akademickim, pozycji AZS na arenie miêdzynarodowej).

10 medali Polaków

w m³odzie¿owych mistrzostwa
wiata w ju-jitsu
Dziesiêæ medali pierwszych m³odzie¿owych (U-21) mistrzostw wiata w ju-jitsu zdobyli w Hanau (Niemcy) reprezentanci Polski, zajmuj¹c pierwsze miejsce w klasyfikacji
dru¿ynowej. Drugie miejsce przypad³o gospodarzom, a trzecie Holendrom.
Medale zdobyli:
kobiety:
49 kg - Marta Kozera (Energetyk Jaworzno) - srebrny
55 kg - Karolina Szkutnik (Budowlani Sosnowiec) srebrny
62 kg - Dagmara Gibner (Gwardia Bielsko-Bia³a) - br¹zowy
70 kg - Anna Duko (Gwardia Bielsko-Bia³a) - srebrny
powy¿ej 70 kg - Alicja Noszka (Gwardia Bielsko-Bia³a) br¹zowy
mê¿czyni:
56 kg - Robert Wandorf (Gwardia Bielsko-Bia³a) - z³oty
69 kg - Micha³ Adamczyk (Gwardia Bielsko-Bia³a) - z³oty
77 kg - £ukasz Harêlak (Gwardia Bielsko-Bia³a) - z³oty
94 kg - Marcin Szkutnik (Budowlani Sosnowiec) - srebrny
powy¿ej 94 kg - Kornel Ratajski (MF Modern Ju-Jitsu
G³ogów) - z³oty

Nowy statut Polskiego

Komitetu Olimpijskiego

Uchwalony 18 grudnia w Warszawie nowy statut Polskiego
Komitetu Olimpijskiego dostosowany zosta³ do aktualnych
wymogów Karty Olimpijskiej MKOl.
Nadzwyczajne Statutowe Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zorganizowano zgodnie z zale-
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ceniem Walnego Zgromadzenia PKOl, które odby³o siê 27
lutego 2005 roku.
Gociem obrad w Centrum Olimpijskim by³ minister
sportu Tomasz Lipiec.
W naszym projekcie, który przedstawilimy delegatom
do akceptacji jest m.in. zawarta nowa wizja programowa,
zgodna z Kart¹ Olimpijsk¹ MKOl, dostosowuj¹ca statut
PKOl do wspó³czesnych realiów - powiedzia³ przewodnicz¹cy komisji statutowej, wiceprezes PKOl Adam Giersz. Oczywicie nadal pozostaniemy autonomiczn¹ organizacj¹
pozarz¹dow¹, chcemy jednak w wiêkszym stopniu byæ partnerem rz¹du w sportowym ¿yciu kraju. Nowy statut znacznie demokratyzuje procedury dzia³alnoci Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chcemy, aby raz do roku odbywa³o siê
walne zgromadzenie cz³onków PKOl, którzy oceni¹ rok dzia³alnoci zarz¹du i prezydium. Dotychczas cz³onkowie PKOl
spotykali siê raz na cztery lata, wtedy, gdy koñczy³a siê
kadencja. Czêstsze spotkania mog¹ tylko pomóc w pracy.
Nowy statut zawieraj¹cy 59 artyku³ów (poprzedni mia³
ich 17), uporz¹dkowa³ systemowo zapisy szczegó³owe, dok³adniej reguluje sytuacjê prawn¹ PKOl. Polski Komitet
Olimpijski jest autonomiczn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ w formie dobrowolnego zwi¹zku stowarzyszeñ i innych osób prawnych. Cz³onkami PKOl s¹ polskie zwi¹zki
sportowe zrzeszone w miêdzynarodowych federacjach kieruj¹cych dyscyplinami objêtymi programem igrzysk olimpijskich, cz³onkowie MKOl w Polsce posiadaj¹cy polskie
obywatelstwo oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.
Cz³onkami PKOl mog¹ byæ tak¿e zwi¹zki sportowe zrzeszone w miêdzynarodowych federacjach uznanych przez
MKOl, których dyscypliny nie s¹ objête programem igrzysk,
stowarzyszenia skupiaj¹ce wiele dyscyplin sportowych i inne
organizacje propaguj¹ce idee olimpijskie, osoby prawne
dzia³aj¹ce zgodnie z celami PKOl oraz osoby prawne maj¹cy cele zarobkowe jako cz³onkowie wspieraj¹cy.
Nowy statut szczegó³owo reguluje cele PKOl i rodki ich
realizacji, zasady cz³onkostwa, okrela formy i zakres dzia³alnoci organów statutowych oraz ustala umiejscowienie
Trybuna³u Arbitra¿owego ds. Sportu dzia³aj¹cego przy PKOl.
Projekt statutu zosta³ przekazany delegatom dwa miesi¹ce temu, do 5 grudnia mo¿na by³o sk³adaæ do niego uwagi. W trakcie obrad podczas dyskusji nad projektem, cz³onek MKOl, wiceprezes PKOl Irena Szewiñska zakwestionowa³a jedno z postanowieñ mówi¹ce o czasie sprawowania funkcji prezesa PKOl, która nie mog³a trwaæ d³u¿ej ni¿
przez dwie nastêpuj¹ce po sobie kadencje. Ten postulat
zg³osi³ do projektu prezes PKOl Piotr Nurowski.
W g³osowaniu delegaci przychylili siê do wniosku cz³onkini MKOl, zapis o dwóch kadencjach zosta³ ze statutu usuniêty. Akceptacji delegatów nie znalaz³ tak¿e wniosek komisji zawodniczej PKOl, która sugerowa³a, aby olimpijczycy mogli sk³adaæ propozycje kandydatur do zarz¹du.
Na zakoñczenie obrad Ryszard Parulski i Wojciech
Zab³ocki wyst¹pili z apelem do spo³eczeñstwa i w³adz pañstwowych o rozwa¿enie mo¿liwoci rozpoczêcia starañ o
organizacjê w Polsce igrzysk olimpijskich. Sugerowanym,
realnym terminem s¹ igrzyska w 2020 roku.

10 lat Uczniowskich
Klubów Sportowych
(1994-2004)
Ostatnie lata by³y szczególnie obfite w
inicjatywy zwi¹zane z szeroko pojêtym
wychowaniem sportowym. Sta³o siê
tak m.in. dlatego, ¿e rok 2004 by³
og³oszony Europejskim Rokiem Edukacji poprzez Sport, a 2005  wiatowym Rokiem Wychowania Fizycznego i
Sportu. Takie okolicznoci sprzyja³y nie
tylko inicjowaniu nowych dzia³añ, ale
równie¿ badaniu, podsumowaniu i
upowszechnianiu wiedzy o efektach
realizacji wczeniejszych projektów edukacji sportowej. Z tych
wzglêdów warto z zadowoleniem odnotowaæ fakt pojawienia siê
na rynku wydawniczym ksi¹¿ki zatytu³owanej 10 lat Uczniowskich Klubów Sportowych (1994-2004).
Jest kilka szczególnych powodów, aby pogratulowaæ autorom
wspomnianej ksi¹¿ki  Rajmundowi Tomikowi i Wojciechowi
Kudlikowi  podjêtego przedsiêwziêcia i wyraziæ zadowolenie, i¿
zawarte w niej informacje bêd¹ dostêpne wiêkszemu gronu
czytelników. Po pierwsze, w europejskiej publikacji Education
through Sport. An Overview of Good Practices in Europe,
prezentuj¹cej najlepsze przyk³ady wykorzystania w krajach
europejskich aktywnoci sportowej na potrzeby wychowania
dzieci i m³odzie¿y, zawarty jest opis zaledwie jednego przedsiêwziêcia realizowanego na terenie Polski. Tym wa¿niejsza wydaje
siê ka¿da próba popularyzacji wiedzy na temat realizowanych w
Polsce projektów edukacji sportowej. Po drugie, rok 2003 by³
dziesi¹tym rokiem rozwoju uczniowskich klubów sportowych, a
rocznice tego rodzaju zawsze sk³aniaj¹ do bilansów i prognoz.
Warto podkreliæ, i¿ w warstwie merytorycznej ksi¹¿ka jest
bardzo ciekaw¹ lektur¹, dla ka¿dego, kto interesuje siê aktualn¹ sytuacj¹ sportu dzieci i m³odzie¿y w Polsce. Oczywicie jej
treæ dotyczy zaledwie wycinka tej problematyki, jednak wycinka, o którym ma³o wiadomo i na temat którego kr¹¿¹ czasami
sprzeczne informacje. Dotyczy to m.in. liczebnoci zarejestrowanych, a co wa¿niejsze  faktycznie dzia³aj¹cych uczniowskich
klubów sportowych. By tê kwestiê rozstrzygn¹æ, Autorzy zadali
sobie trud zebrania informacji ze róde³ niezale¿nych od siebie
i ró¿nymi drogami, co niew¹tpliwie podnosi wiarygodnoæ
prezentowanych danych.
Oceniaj¹c ksi¹¿kê Rajmunda Tomika i Wojciecha Kudlika nale¿y
podkreliæ, i¿ jej lektura dostarcza interesuj¹cych informacji na
temat typowych losów uczniowskich klubów sportowych (wyniki
analizy danych zebranych za pomoc¹ kwestionariusza), syntetycznego obrazu szans i zagro¿eñ, które przed nimi staj¹ (wyniki
analizy SWOT), a tak¿e pog³êbionych charakterystyk 20 klubów
wybranych, jako szczególnie interesuj¹ce przyk³ady dobrej
praktyki w sferze popularyzowania sportu wród dzieci i m³odzie¿y. Z tych wzglêdów ksi¹¿ka jest warta polecenia wszystkim
zainteresowanym t¹ problematyk¹, a ja osobicie wyra¿am
zadowolenie, ¿e sta³em siê jednym z pierwszych jej czytelników.
(Fragment recenzji dr hab. prof. AWFiS
w Gdañsku Tomasza Fro³owicza)

Sport jako kulturowa
rzeczywistoæ
Salezjañska Organizacja Sportowa RP powiêkszy³a swoj¹ biblioteczkê o kolejn¹, piêtnast¹
pozycjê ksi¹¿kow¹ podejmuj¹c¹ zagadnienia
dotycz¹ce humanistyki sportowej. Praca Z.
Dziubiñskiego pt. Sport jako kulturowa rzeczywistoæ zawiera kilkadziesi¹t znacz¹cych
naukowo i merytorycznie tekstów, które podejmuj¹ zarówno kluczowe jak i mniej wa¿ne
zagadnienia dotycz¹ce sportu. Zawarte s¹ w
niej prace pisane z ró¿norodnych pozycji
naukowych. S¹ teksty napisane z pozycji takich
dyscyplin naukowych jak: filozofia, teologia, pedagogika, socjologia,
historia itd. Ró¿ni¹ siê one zarówno zastosowan¹ metodologi¹, terminologi¹ oraz przyjêtymi za³o¿eniami teoretycznymi.
Ka¿da z prac jest na swój sposób interesuj¹ca i wnosi, w wiêkszym
lub mniejszym stopniu, nowe elementy, s³u¿¹ce w konsekwencji rozwojowi nauk o kulturze fizycznej. Zainteresowanych Czytelników odsy³am
do lektury rekomendowanej ksi¹¿ki.
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z kraju i ze wiata

Fot. www.aktivpro.pl

z

W Polsce coraz czêciej mo¿na zauwa¿yæ
ludzi maszeruj¹cych z kijkami podobnymi
do narciarskich, ale... bez nar t. Ci dziwni
spacerowicze uprawiaj¹ now¹, bardzo
popularn¹ ju¿ na wiecie, dyscyplinê spor tu
nazywan¹ Nordic Walking.

Nordic

Wszyscy zainteresowani Nordic Walking
mog¹ zg³aszaæ siê
bezporednio
do fundacji Rafa.

Walking
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ciêtnie o 20-58%, w zale¿noci od intensywnoci
wbijania kijków. Rozwija te¿ wszystkie miênie koñczyn dolnych, prostowników koñczyn górnych,
wzmacnia miênie tu³owia, ramion i barków, zwiêksza mobilnoæ górnego odcinka krêgos³upa i ³agodzi
napiêcia miêniowe w okolicy barków. Niewielkie obci¹¿enie stawów u osób æwicz¹cych Nordic Walking
sprawia, ¿e jest zalecany osobom oty³ym. Nie pogarsza tak¿e stanu obola³ych stawów, zw³aszcza kolanowych. Ponadto w porównaniu ze zwyk³ym chodem,
uprawiaj¹cy Nordic Walking spala przeciêtnie od 20%
do 40% wiêcej kalorii. Kijki pomagaj¹ równie¿ w
utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilnoci podczas chodu w trudnym terenie.
Nic wiêc dziwnego, ¿e ludzie którzy zetknêli siê z t¹
dyscyplin¹ za granic¹, próbuj¹ zaraziæ ni¹ równie¿
Polaków. Niebagatelne w naszym przypadku s¹ niskie
koszty uprawiania tego sportu. Wystarczy para kijków
i ju¿ mo¿na ruszaæ w teren.
Jedyn¹ trudnoci¹ jest nauka prawid³owego chodzenia. ¯eby wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoci jakie
stwarza Nordic Walking, nale¿y przejæ podstawowe
szkolenie techniki chodzenia i pos³ugiwania siê kijkami. Takie szkolenie mo¿e przeprowadziæ tylko instruk-

Informacje
o zestawie Nordic
Walking WX 4540
www.conrad.pl

...i dowolnym
stroju

tor, a tych niestety u nas brakuje. Pierwsze pokazy
Nordic Walking przeros³y najmielsze oczekiwania organizatorów. Chêtnych do uprawiania tego sportu jest
bardzo du¿o, nie bardzo jednak wiedz¹ gdzie mog¹ siê
udaæ ¿eby zrobiæ pierwszy krok. Organizatorzy kursów narzekaj¹ na zbyt wielk¹ liczbê zg³oszeñ ludzi, których nie mo¿na przyj¹æ z powodu braku odpowiedniej
liczby instruktorów.
Rolê koordynatora dzia³añ maj¹cych na celu popularyzacjê Nordic Walking oraz organizacjê szkoleñ kadry instruktorskiej przejê³a na siebie fundacja Rafa.

W popularyzacjê Nordic
Walking w³¹czy³
siê Robert
Korzeniowski

Fot. www.aktivpro.pl

Kijki pomaga³y sportowcom osi¹gn¹æ wytrzyma³oæ
i si³ê w d³ugich sesjach treningowych. Narciarze u¿ywali wówczas d³ugich kijów narciarskich, a wyranym
celem tego treningu by³o przygotowanie siê do zawodów. Nikt chyba wtedy nie przypuszcza³, ¿e chodzenie
z kijkami stanie siê tak popularne i bêd¹ je uprawiaæ
miliony zwyk³ych zjadaczy chleba.
Nordic Walking jest obecnie jednym z najszybciej
rozwijaj¹cych siê sportów masowych w Europie i na
wiecie. W 2003 roku liczba uprawiaj¹cych marsz z
kijkami przekroczy³a 3 miliony osób, a szacunkowe
dane na rok 2005 siêgaj¹ 5 milionów entuzjastów tej
formy aktywnoci ruchowej.
Dlaczego tak du¿o ludzi uprawia tê dziwn¹ dyscyplinê? Nordic Walking zosta³ wymylony nie tylko po
to, ¿eby by³o mieszniej, ale ¿eby by³o zdrowiej i lepiej
- mówi Robert Korzeniowski, który zaanga¿owa³ siê
w popularyzacjê tej dyscypliny w naszym kraju.
Nordic Walking to nie tylko spacerowanie, sportowy chód czy te¿ jogging. Dziêki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych kijków jest æwiczeniem fizycznym
ca³ego cia³a.
Badania wykaza³y, ¿e dobry trening techniki Nordic Walking pozwala osi¹gn¹æ takie korzyci zdrowotne jak: usprawnienie uk³adu oddechowego i sercowo-naczyniowego, zwiêkszenie poboru tlenu prze-

Nordic Walking mo¿na
uprawiaæ
w dowolnym
wieku...

Fot. www.aktivpro.pl

Na czym polega ta nowa forma aktywnoci ruchowej?
Nordic Walking to po³¹czenie marszu z technik¹ odpychania siê od pod³o¿a za pomoc¹ specjalnie zaprojektowanych kijków, podobnych do tych u¿ywanych w narciarstwie biegowym. Zosta³ on zreszt¹ wymylony jako
uzupe³nienie letnich æwiczeñ fiñskich biegaczy narciarskich.

Fundacja Rafa,
ul. Lena 17,
05-420 Józefów,
k. Otwocka,
telefon, fax:
(22) 789 17 11,
789 18 49,
e-mail:
biuro@rafa.org.pl,
promocja@aktivpro.pl

Fundacja ta powo³a³a Komisjê Nordic Walking Polska,
która obecnie wspólnie z Zarz¹dem G³ównym TKKF
zajmuje siê popularyzacj¹ chodzenia z kijkami. Wiêcej
informacji mo¿na znaleæ na stronach internetowych
www.rafa.org.pl oraz na portalu internetowym www.aktivpro.pl w dziale Nordic Walking.
n
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Federacja Sportowa Energetyk"
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, prezes Zbigniew Bicki sekretarz Kazimierz Remiszewski, (22)
629 40 76, 621 91 83

Polski Zwi¹zek Weteranów Lekkiej Atletyki
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruñ, prezes Wac³aw
Krankowski, tel. (56) 658 42 12, e-mail: biuro@psp.torun, www.weteranila.phg.pl

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

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

Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawaprezes Marian
Woronin, (22) 666 41 00, faks 665 21 45

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

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

Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan
ul. Wona 12, 61-777 Poznañ, prezes Tadeusz Tomaszewski, (61) 852 93 05, 852 92 50 ,e-mail: smwpoznan@wp.pl

Liga Obrony Kraju
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, prezes Grzegorz
Jarz¹bek, dyrektor Jan Rozmus, zastêpca dyr. W³odzimierz Melion, (22) 849 34 51, e-mail: info@lok-zg.org.pl

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

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

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

Polska Federacja Sportu M³odzie¿owego
ul. £azienkowska 6a, 00-449 Warszawa, prezes Bogus³aw Wontor, www.sportmlodziezowy.pl, biuro@sportmlodziezowy.pl

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,
e-mail: spm.mp@op.pl

wydania biuletynu Sport dla
wszystkich z 2005 r.

Polski Zwi¹zek Sportu Psich Zaprzêgów
ul. Kiliñskiego 1, 05-180 Pomiechówek,
prezes Ma³gorzata Szmur³o, wiceprezes Anna Wodziñska,
(22) 785 44 78

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

Na stronie WWW mo¿na zg³osiæ udzia³ w
seminariach organizowanych przez KFSdW

Polski Zwi¹zek Sportu Budo
ul. Korkowa 78, 04-519 Warszawa, prezes Jan Roman
Braun, (22) 812 04 70

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

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

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

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

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

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, sekretarz
generalny Andrzej Gordon, tel. (22) 826 22 51 (centrala), 826 57 35, 826 01 56, faks 826 25 05,
www.pttk.pl, e-mail: poczta@pttk.pl

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

Polskie Towarzystwo Warcabowe
ul. Budowlanych 2, 62-200 Gniezno, korespond.:
al. Niepodleg³oci 225/10, 02-087 Warszawa, prezes
Leszek £ysakowski, sekretarz Maria MoldenhawerFrej, (22) 825 37 88

Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe
ul. Krzy¿anowskiego 46a, 01-220 Warszawa, przewodnicz¹cy R.G. Roman Jagieliñski zastêpca przew. R.G.
Wac³aw Hurko dyrektor R.G. Helena Koziej, (22) 631
82 64, 631 77 07, e-mail: rgzlzs@poland.org
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Krajowa Federacja
Spor tu dla Wszystkich
zaprasza na now¹
stronê internetow¹

zapowiedzi imprez organizowanych przez
Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich

aktualnoci

materia³y edukacyjne

http://federacja.com.pl

KRAJOWEJ FEDERACJI SPORTU dla WSZYSTKICH

cz³onkowie zwyczajni

http://federacja.com.pl
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