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Minê³a pierwsza dekada 
dzia³alnoœci Krajowej 
Federacji Sportu dla 
Wszystkich. To i du¿o, i 
ma³o. Du¿o, bo jak 
policzyæ liczbê 
zorganizowanych imprez, 
liczbê osób 
zaanga¿owanych w ich 
organizacjê, liczbê 
bior¹cych w nich udzia³, 
liczbê sponsorów, 
patronów itd. - oka¿e siê, 
¿e w historii KFSdW 
przewinê³o siê niemal 
kilka pokoleñ. Ma³o  bo 
przecie¿ zaledwie 
wkraczamy w wiek 
„m³odoœci górnej i 
chmurnej”.

5

Transformacja ustrojowa, która dokona³a siê w Polsce i innych 
krajach Europy Œrodkowej, da³a nowe bodŸce do dzia³ania we 
wszystkich dziedzinach ¿ycia, równie¿ w zakresie kultury fizycznej 
i sportu. Samorz¹dy terytorialne wspólnie z organizacjami 
pozarz¹dowymi, m.in. takimi jak Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich, przejê³y na siebie wiêkszoœæ dzia³añ zwi¹zanych z 
upowszechnianiem sportu i rekreacji w spo³eczeñstwie naszego 
kraju. Decentralizacja zarz¹dzania œrodkami finansowymi 
zwiêkszy³a rolê samorz¹dów lokalnych w krzewieniu kultury 
fizycznej w trosce o prawid³owy rozwój psychofizyczny m³odego 
pokolenia.
Uprawianie sportu , turystyki i rekreacji sta³o siê modne. Dziêki œrodkom 
przekazywanym stowarzyszeniom kultury fizycznej przez Ministerstwo 
Sportu mo¿na wydatniej kreowaæ postawê aktywnego, sportowego stylu 
¿ycia, zapobiegaj¹c zjawiskom patologii zdrowotnej i spo³ecznej. 
Powszechne i realne staje siê twierdzenie, ¿e z³otówka zainwestowana 

w sport daje trzy z³ote oszczêdnoœci w s³u¿bie zdrowia.
Realizuj¹c zlecone zadania pañstwowe w zakresie programów sportu 
powszechnego, dzieci i m³odzie¿y oraz niepe³nosprawnych, Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich korzysta³a ze œrodków bud¿etowych i 
funduszu rozwoju kultury fizycznej. Trudno jednak nie doceniæ roli, jak¹ w 
realizacji tych zadañ odegra³y samorz¹dy terytorialne. Bez ich zaanga¿owania 
organizacyjnego i finansowego nie odby³aby siê nasza sztandarowa impreza 
sportu masowego - Sportowy Turniej Miast i Gmin, której 12. edycjê 
przeprowadziliœmy w 2006 r. To samo dotyczy innych naszych zadañ, takich jak 
masowe imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y oraz seminaria 
dla dzia³aczy samorz¹dowych, poœwiêcone tematyce upowszechniania kultury 
fizycznej. Nasze wydawnictwa, biuletyn informacyjny i poradniki dla dzia³aczy 
sportowych, przeznaczone s¹ w g³ównej mierze dla samorz¹dowców. Bez 
wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi wszystkich szczebli nie bylibyœmy w 
stanie realizowaæ naszych zadañ.

To ju¿ 
dziesiêæ lat

X Sportowy Turniej
Miast i Gmin, Miêdzyzdroje, 
1 czerwca 2004 r.
Fot. Jerzy Potentas



Dzia³alnoœæ wydawnicza
Biuletyn „Sport dla wszystkich”
Wydawany od 1997 r. przez Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich, 
przeznaczony jest dla dzia³aczy stowarzyszeñ kultury fizycznej: 
organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, 
instruktorów, wolontariuszy, którzy w praktyce realizuj¹ program 
usportowienia Polaków. W biuletynie poruszamy aktualne problemy 
organizacyjne, prawne i finansowe, z którymi stykaj¹ siê stowarzyszenia 
pozarz¹dowe, realizuj¹ce program sportu dla wszystkich.
Biuletyn sta³ siê p³aszczyzn¹ wymiany doœwiadczeñ, Ÿród³em informacji 
i aren¹ propagowania inicjatyw terenowych, które s³u¿¹ rozwojowi tzw.
masowej kultury fizycznej. Na jego ³amach g³os zabieraj¹ 
przedstawiciele stowarzyszeñ zrzeszonych w Krajowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich, prezentuj¹c w³asne osi¹gniêcia i programy dzia³ania.
Zamieszczamy w nim m.in. porady metodyczno-szkoleniowe oraz 
prawne i finansowe dotycz¹ce kultury fizycznej, popularyzujemy nowe 
formy rekreacji, publikujemy wyniki sportowe g³ównie z imprez 
masowych, prezentujemy szerok¹ informacjê programow¹, kalendarze 
imprez rekreacyjno-sportowych odbywaj¹cych siê na terenia ca³ego 
kraju.
Publikowaliœmy wywiady z kierownictwem UKFiT, UKFiS, MENiS, a 
obecnie Ministerstwa Sportu, w których przedstawiane by³y plany i 
zamierzenia resortu dotycz¹ce rozwoju sportu masowego, jego roli w 
usportowieniu spo³eczeñstwa. Jednoczeœnie uaktywnialiœmy dzia³aczy 
samorz¹dowych, dzia³aj¹cych w sferze kultury fizycznej, którzy 
wspó³redagowali nasze czasopismo. Pocz¹tkowo „Sport dla 
wszystkich” wydawany by³ jako dwumiesiêcznik, póŸniej jako kwartalnik 
- w nak³adzie ok. 4 tys. egz., w formacie broszury. W 2003 r. zmieniliœmy 
szatê graficzn¹ i format, przekszta³caj¹c biuletyn w nowoczesne 
wydawnictwo.
Ukazuj¹cy siê od dziewiêciu lat biuletyn na trwa³e zadomowi³ siê na 
polskim rynku wydawnictw o tematyce sportowej. Kr¹g czytelników 
biuletynu z roku na rok powiêksza siê, a sygna³y od nich otrzymywane 
œwiadcz¹ o rosn¹cej popularnoœci. Biuletyn dociera nie tylko do 
organizacji i stowarzyszeñ kultury fizycznej, akademii wychowania 
fizycznego. Odbiorcami sta³y siê równie¿ ogniwa samorz¹dowe 
wszystkie w Polsce gminy, starostwa powiatowe, urzêdy marsza³ków 
wojewódzkich.
Kwartalnik spe³nia wa¿n¹ rolê integracyjn¹, otwieraj¹c swe ³amy nie 
tylko dla organizacji zrzeszonych w KFSdW, ale dla wszystkich, którzy 
realizuj¹ program upowszechniania kultury fizycznej w naszym 
spo³eczeñstwie.

Poradniki

Od 1999 r. wydaliœmy 6 edycji poradnika dla dzia³aczy stowarzyszeñ 
kultury fizycznej, obdarzaj¹c go tytu³ami: „Podstawy prawne i finansowe 
dzia³alnoœci UKS-ów”, „Poradnik dla dzia³aczy stowarzyszeñ kultury 
fizycznej” oraz „Poradnik dla animatorów sportu dzieci i m³odzie¿y”. 
Wydawnictwo s³u¿y pomoc¹ w dzia³alnoœci prowadzonej przez 
organizatorów i animatorów sportu powszechnego. Trzonem
tematycznym wszystkich wydañ by³y 3 zagadnienia:

Porady organizacyjno-finansowe. Jak za³o¿yæ stowarzyszenie 
kultury fizycznej, jak prawid³owo prowadziæ rachunkowoœæ i 
rozliczenia itp.
Bezpieczeñstwo uczestników, szczególnie dzieci i m³odzie¿y, na 
imprezach sportowych. Prawa i obowi¹zki organizatorów i 
uczestników, jak równie¿ przepisy prawne i finansowe reguluj¹ce tê 
dziedzinê.
Podstawowe informacje o programie Animator Sportu Dzieci i 
M³odzie¿y. Zosta³y omówione cele, zasady uczestnictwa, formularze 
przyst¹pienia oraz zasady rozliczeñ.

Od pierwszego wydania poradnik cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ 
wœród dzia³aczy sportu powszechnego w ca³ym kraju. Œwiadcz¹ o tym 
docieraj¹ce do nas sygna³y od czytelników. Jest to do tej pory jedyna 
tego typu publikacja, traktuj¹ca w sposób kompleksowy o przepisach 
prawnych i finansowych, do przestrzegania których zobowi¹zane s¹ 
wszystkie stowarzyszenia kultury fizycznej posiadaj¹ce osobowoœæ 
prawn¹.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich ma na koncie równie¿ kilka 
innych publikacji: „Sport dla wszystkich  rekreacja i turystyka osób 
niepe³nosprawnych”, „Bezpieczeñstwo zdrowia i ¿ycia uczestników
imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych”, Gry zespo³owe dla 
najm³odszych”, „Koszykówka uliczna”, „Leksykon sportu dla 
wszystkich”.

Szkolenia
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich wyspecjalizowa³a siê w 
organizacji seminariów, sympozjów i konferencji dla dzia³aczy 
stowarzyszeñ kultury fizycznej i samorz¹dów terytorialnych, 
dotycz¹cych ich roli w upowszechnianiu sportu dla wszystkich.
Seminaria organizowane przez KFSdW nie mia³y charakteru typowych 
szkoleñ na okreœlony temat. By³y bardziej spotkaniami dzia³aczy sportu 
masowego i samorz¹dowców z przedstawicielami resortu sportu. 
Tematyka spotkañ obejmowa³a aktualne problemy nurtuj¹ce 
œrodowisko, a bezpoœredni kontakt zapewnia³ najbardziej efektywny 
sposób ich wyjaœnienia i rozwi¹zania.
Od 1997 r. zorganizowaliœmy 40 ogólnopolskich seminariów i 9 sym-
pozjów miêdzynarodowych, w których udzia³ wziê³o ³¹cznie ponad 
6 tys. uczestników.
Seminaria i sympozja organizowaliœmy w wielu miastach, takich jak (w 
kolejnoœci alfabetycznej): Bochnia, Ciechanów, Dobieszków,
DŸwirzyno, Jod³owy Dwór, Karpacz, Katowice, £om¿a, Miêdzyzdroje, 
Przemyœl, Puck, Rudno, Ryteb³ota, Rzeszów, Sieraków Wlkp., 
Szklarska Porêba, Warszawa, Wis³a, Zamoœæ.

sport 
dla wszystkich

emat numeru

6

12 edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin

Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w Polsce od 
1995 r. Celem g³ównym jest upowszechnianie kultury fizycznej 
wœród najszerszych krêgów spo³eczeñstwa. To najwiêksza 
impreza sportu masowego w Polsce.
Trzy pierwsze edycje zorganizowane zosta³y przez ZG TKKF, a 
od 1998 r. turnieje na szczeblu ogólnopolskim organizuje
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w tym samym 
terminie i na podobnych zasadach, co œwiatowy dzieñ sportu 
Challenge Day, organizowany przez TAFISA (Trim And Fitness 
International Sport For AllAssociation). Na marginesie, w 2005 r.
XIX kongres TAFISA odby³ siê w Warszawie, zorganizowany
przez Ministerstwo Sportu przy wspó³pracy Krajowej Federacji 
Sportu dla Wszystkich.

T



temat numeru

Imprezy sportu masowego
12 edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w Polsce od 1995 r. Celem 
g³ównym jest upowszechnianie kultury fizycznej wœród najszerszych krêgów 
spo³eczeñstwa. To najwiêksza impreza sportu masowego w Polsce.
Trzy pierwsze edycje zorganizowane zosta³y przez ZG TKKF, a od 1998 r.
turnieje na szczeblu ogólnopolskim organizuje Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich.
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w tym samym terminie i na 
podobnych zasadach, co œwiatowy dzieñ sportu Challenge Day, organizowany 
przez TAFISA (Trim And Fitness International Sport For All Association). Na 
marginesie, w 2005 r. XIX kongres TAFISA odby³ siê w Warszawie,
zorganizowany przez Ministerstwo Sportu przy wspó³pracy Krajowej Federacji 
Sportu dla Wszystkich.

X Sportowy Turniej 
Miast i Gmin, Miêdzyzdroje, 
1 czerwca 2004 r.
Fot. Jerzy Potentas

Historia STMiG w liczbach

edycja
STMiG

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

rok

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Liczba
startuj¹cych
miast i gmin

386
214
284
239
343
428
448
551
587

Liczba
uczestników

1 700 000
1 700 000
2 160 000
2 200 000
2 514 792
3 114 482
3 440 147
4 094 240
4 128 641

Festiwale Sportu Dzieci i M³odzie¿y

Sieraków
9 Ogólnopolskich Festiwali Gier i Zabaw Rekreacyjnych dla Dzieci i M³odzie¿y 
w Sierakowie; w ka¿dym udzia³ wziê³o ok. 2000 osób.
G³ównym celem festiwalu by³a aktywizacja ruchowa spo³eczeñstwa poprzez 
przypomnienie starych, czêsto zapomnianych gier i zabaw na œwie¿ym
powietrzu, w hali i nad wod¹, jak równie¿ pokazanie nowych form rekreacji 
ruchowej.
Oferta, któr¹ mo¿na wykorzystaæ na koloniach, obozach, festynach i podczas
tzw. wyjazdów za miasto, przeznaczona by³a nie tylko dla dzieci i m³odzie¿y. Do 
gier i zabaw mo¿na w³¹czaæ ca³e rodziny.

Zamoœæ
12 Miêdzynarodowych Festiwali Sportu Dzieci i M³odzie¿y w Zamoœciu.
Pierwszy festiwal w Zamoœciu, zorganizowany przez zamojskie TKKF przed 
dwunastoma laty, zgromadzi³ na starcie dzieci i m³odzie¿ z Lubelszczyzny i 
Ukrainy. Od 1998 r. w organizacjê imprezy w³¹czy³a siê Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich. Obecnie na festiwal przyje¿d¿aj¹ m³odzi sportowcy z 
Bia³orusi, Holandii, Niemiec, S³owacji, Rosji, Ukrainy i Polski  ³¹cznie ponad 2,5 
tys. osób.
Festiwal sta³ siê dorocznym sportowym œwiêtem, które przyczynia siê do
prze³amywania barier i pokonywania wzajemnych niechêci miêdzy narodami. 
Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej wszelkie dzia³ania, równie¿ na niwie 
sportu, prowadz¹ce do lepszego poznania siê oraz rozwijania wspó³pracy -
zw³aszcza z naszymi wschodnimi s¹siadami - s¹ szczególnie potrzebne.

Festiwale Sportów Wodnych
Od 1999 r. odby³y siê (chronologicznie) w takich miastach, jak: Ciechanów,
Sierpc, Zamoœæ, Warka, Bochnia, Kudowa Zdrój, Augustów.
W ramach upowszechniania programu „Sport Wszystkich Dzieci” 
zorganizowaliœmy zawody UKS-ów w sportach wodnych pod nazw¹ „Festiwale 
Sportów Wodnych”.

Celem g³ównym festiwali by³a popularyzacja sportów wodnych i samego 
p³ywania jako podstawowej dyscypliny sportu kszta³tuj¹cej prawid³owy rozwój 
dzieci i m³odzie¿y. Zmagania m³odych sportowców przeplatane by³y pokazami 
ratownictwa wodnego i p³etwonurkowania. Ratownicy prezentowali sposoby 
udzielania pomocy ton¹cym na wodzie z wykorzystaniem sprzêtu 
ratowniczego. W pokazach aktywnie uczestniczyli nie tylko zawodnicy, ale 
równie¿ publicznoœæ - dzieci i m³odzie¿. Ka¿dy móg³ wsi¹œæ do kajaka i 
holowaæ „ton¹cego”, wykonaæ rzut ko³em ratunkowym lub rzutk¹ ratownicz¹, 
zanurzyæ siê pod wodê jak p³etwonurek z aparatem do oddychania.
Umiejêtnoœæ p³ywania, pokonywanie lêku przed wod¹, kszta³towanie nawyku 
bezpiecznego zachowania siê na wodzie, umiejêtnoœæ udzielania pierwszej 
pomocy  te wszystkie elementy maj¹ ogromne znaczenie dla zmniejszania
corocznego, czarnego rekordu utoniêæ w Polsce.

Przysz³oœæ
Od 2004 roku Polska jest krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej. Artyku³ I 
Europejskiej Karty Sportu mówi, ¿e nale¿y umo¿liwiæ ka¿demu cz³owiekowi
zdrowemu i niepe³nosprawnemu uprawianie sportu, a sektor publiczny i 
samorz¹dy lokalne powinny stwarzaæ do tego odpowiednie warunki. Mamy 
wiêc mocn¹ podstawê, by na niej budowaæ program dzia³ania Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich”.

VII Ogólnopolski 
Festiwal Gier i Zabaw 
rekreacyjnych,
Sieraków Wlkp., 
10-12 czerwca 2005 r.
Fot. Katarzyna Bindek

VI Ogólnopolski 
Festiwal

Sportów Wodnych,
Kudowa Zdrój, 2004 r.
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h Ogólnopolskie seminaria „Rola samorz¹dów 
lokalnych i stowarzyszeñ kultury fizycznej w 
upowszechnianiu sportu dzieci i m³odzie¿y”

Kontynuacja bezpoœrednich spotkañ kierownictwa 
Ministerstwa Sportu z dzia³aczami samorz¹dowymi na 
temat  upowszechn ian ia  ku l tu ry  f i zyczne j  w 
spo³eczeñstwie. Tematyka spotkañ poszerzona o „Sport 
dla wszystkich w UE”, przepisy unijne dotycz¹ce kultury 
fizycznej oraz sposoby finansowania. Przewidywany 
udzia³ 2 x 100 osób.

Terminy i miejsca:

1415 wrzeœnia 2006 r. Miêdzyzdroje, hotel „Aurora”, ul. 
Bohaterów Warszawy 17 (woj. zachodniopomorskie, 
pomorskie, lubuskie)
1920 paŸdziernika 2006 r. Bochnia, hotel „Millenium”, 
ul. Poniatowskiego 24 (woj. ma³opolskie, œl¹skie, 
podkarpackie)

Uczestnikami bêd¹ przedstawiciele samorz¹dów 
lokalnych wszystkich szczebli, nauczyciele wychowania 
fizycznego, dzia³acze uczniowskich klubów sportowych i 
innych stowarzyszeñ kultury fizycznej.

Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Departamentu Sportu 
Powszechnego Ministerstwa Sportu

1 Program ramowy

do godz. 12.30 - p r z y j a z d u c z e s t n i k ó w ,
zakwaterowanie

godz. 13.00 -13.15 - otwarcie seminarium - prezes 
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

godz. 13.15 - 15.15 - sesja plenarna
1. „Realizacja programu Sport Wszystkich Dzieci” -
przedstawiciel Departamentu Sportu Powszechnego 
Ministerstwa Sportu

2. „Samorz¹d terytorialny kreatorem upowszechniania 
sportu i rekreacji” - przedstawiciel samorz¹du lokalnego

3. „Dofinansowywanie projektów stowarzyszeñ kultury 
fizycznej z funduszy UE” - mgr £ukasz Potocki, 
specjalista ds. przygotowywania wniosków i rozliczania 
projektów

4. „Ustawa  Prawo zamówieñ publicznych w 
dzia³alnoœci stowarzyszeñ i samorz¹dów” - ekspert od 
przeprowadzania procedur przetargowych

godz. 15.15 - 16.30 - obiad

godz. 16.30 - 18.30 - II sesja plenarna
1. „Podstawy prawne i finansowe dzia³alnoœci UKS-ów” 
- mgr El¿bieta Piotrowska, g³ówny ksiêgowy KFSdW

2. „Bezpieczeñstwo zdrowia i ¿ycia dzieci i m³odzie¿y - 
uczestników imprez sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych. Obowi¹zki organizatora w œwietle 
przepisów ubezpieczeniowych” - mec. Leszek Zieliñski, 
Pilskie TKKF

3. Realizacja programu „Animator sportu dzieci i 
m³odzie¿y” - przedstawiciel Zarz¹du G³ównego Szkolnego 
Zwi¹zku Sportowego

4. „Kultura fizyczna wa¿nym instrumentem 
resocjalizacji” - dr Iwona Michniewicz, wyk³adowca WSP 
TWP w Warszawie, kurator s¹dowy

I dzieñ

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

Nt. „Rola samorz¹dów lokalnych i stowarzyszeñ kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i m³odzie¿y”

Miêdzyzdroje 14–15 wrzeœnia 2006 r.

Imiê i nazwisko ...............................................................................................................................................................

Jednostka deleguj¹ca/funkcja ........................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................

Telefon ........................ faks ......................... e-mail ............................... tel. komórkowy .............................................

Potwierdzenie noclegu z 14 na 15 wrzeœnia 2006 r.   (proszê napisaæ tak lub nie) ....................

       ........................................................
       (pieczêæ i podpis)

Ankietê mo¿na tak¿e 
wype³niæ na stronie 
internetowej KFSdW
www.federacja.com.pl



z życia federacji

godz. 18.30 - 19.00 - przerwa na kawê

godz. 19.00 - 20.00 - dyskusja plenarna, prelegenci
odpowiadaj¹ na pytania uczestników, wyst¹pienia 
przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeñ kultury fizycznej

godz. 20.30 - kolacja

godz. 08.30 - 09.30 - œniadanie

godz. 10.00 -11.30
„Organizacje kultury fizycznej wa¿nym ogniwem realizacji 
programów samorz¹dów terytorialnych w zakresie rozwoju 
sportu dzieci i m³odzie¿y”  - Mieczys³aw Borowy, I wiceprezes 
KFSdW, prezes ZG TKKF, przedstawiciele ogólnopolskich 
stowarzyszeñ kultury fizycznej

godz. 11.30 - 12.30 - dyskusja plenarna, cd. pytañ 
uczestników i odpowiedzi prelegentów oraz wyst¹pienia 
przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeñ kultury 
fizycznej

godz. 12.30 - 13.00 - podsumowanie, przyjêcie wniosków i 
zakoñczenie seminarium

godz. 13.00 - obiad

godz. 14.00 - wyjazd uczestników

II dzieñ

2

Warunki uczestnictwa:
Wpisowe 50,- PLN od osoby nale¿y wp³aciæ na konto Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w banku PKO BP X O/Warszawa, nr 
konta: 24102010130000090200058875
Organizator pokrywa koszty programu, zakwaterowania i wy¿ywienia. Jednostka deleguj¹ca pokrywa koszty dojazdu.
Ankietê uczestnictwa i potwierdzenie wp³aty wpisowego prosimy przesy³aæ na adres:
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa ul. Wspólna 61
tel./faks 022 825 85 88, 022 825 11 13; e-mail: 
Uczestnicy zapisywani bêd¹ na listê wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ. Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsc prosimy o potwierdzanie 
obecnoœci na liœcie najpóŸniej do 7 wrzeœnia - seminarium w Miêdzyzdrojach i 12 paŸdziernika  seminarium w Bochni.

federacja@post.pl

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

Nt. „Rola samorz¹dów lokalnych i stowarzyszeñ kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i m³odzie¿y”

Bochnia 19–20 paŸdziernika 2006 r.

Imiê i nazwisko .................................................................................................................................................................

Jednostka deleguj¹ca/funkcja .........................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................................................

Telefon ........................ faks .........................e-mail ............................... tel. komórkowy .............................................

Potwierdzenie noclegu z 19 na 20 paŸdziernika 2006 r.   (proszê napisaæ tak lub nie) ....................

          ........................................................
           (pieczêæ i podpis)

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.

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 publicznoœæ. 
Przewidywany udzia³ 1000 osób.
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sport 
dla wszystkich

z życia federacji

Zamość, 1 czerwca 2006 r.
 Sportowy Turniej Miast i Gmin

Celem g³ównym imprezy jest 
upowszechnianie kultury fizycznej 
wœród najszerszych krêgów 
spo³eczeñstwa
Po raz dwunasty 1 czerwca 2006 r. na 
terenie ca³ego kraju przeprowadzony 
zosta³ Sportowy Turniej Miast i Gmin, 
zorganizowany przez Krajow¹ 
Federacjê Sportu dla Wszystkich na 
zlecenie Ministerstwa Sportu. 
Patronat medialny sprawowa³a TVP
3. Centralna inauguracja odby³a siê w
tym roku w Zamoœciu.
Na szczeblu krajowym Sportowym
Turniejem Miast i Gmin kierowa³a 
Centralna Komisja Turniejowa
powo³ana przez zarz¹d KFSdW.
K o o r d y n a c j ê  i  n a d z ó r  w  
w o j e w ó d z t w a c h  s p r a w o w a ³ y  
Wojewódzkie Komisje Turnieju,
powo³ane przez prezydia zarz¹dów 
wojewódzkich TKKF w porozumieniu 

z odpowiednimi Departamentami 
Urzêdów Marsza³kowskich. Na 
szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej
organizatorem turnieju by³ samorz¹d 
terytorialny.
Zgodnie z regulaminem w Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 2006 mogli 
startowaæ wszyscy mieszkañcy 
d a n e g o  m i a s t a  l u b  g m i n y  
zameldowani na pobyt sta³y lub
czasowy - osoby doros³e, a tak¿e 
przedszkolaki, uczniowie szkó³, 
studenci, pracownicy dzia³aj¹cych 
t am f i rm ,  wczasow icze  i t p .  
Warunkiem zaliczenia startu w 
turnieju by³o wziêcie udzia³u w
jakiejkolwiek formie rekreacj i  
f i z y c z n e j :  g r z e ,  s p o r c i e  
indywidualnym lub zbiorowym, 
turystyce lub w innej formie
aktywnoœci ruchowej  nieprzerwanie 
przez minimum 30 minut.
W dwunastej edycji Sportowego 
Turnieju Miast  i  Gmin 2006

uczestniczy³o 587 miast i gmin
sklasyfikowanych, w zale¿noœci od 
liczby mieszkañców, w 6 grupach. 
£¹cznie w imprezach rekreacyjno-
sportowych wystartowa³o 4 128 641 
osób.
Centralna Komisja Sportowego Turnieju
Miast i Gmin 2006 wyra¿a serdeczne
podziêkowanie w³adzom i wszystkim
m i e s z k a ñ c o m  m i a s t  i  g m i n ,  
uczestnicz¹cym w XII edycji turnieju. 
Szczególnie s³owa uznania kierujemy pod 
adresem bezpoœrednich organizatorów
imprez: dzia³aczy spo³ecznych TKKF i 
innych stowarzyszeñ kultury fizycznej, 
p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ¹ d o w y c h ,  
dyrektorów szkó³, nauczycieli, trenerów,
prezesów klubów sportowych. Bez ich 
zaanga¿owania i pracy osi¹gniêcie tego 
imponuj¹cego wyniku nie by³oby 
mo¿liwe.
Gratulujemy osi¹gniêtego wyniku i
zapraszamy do udzia³u w Sportowym
Turnieju Miast i Gmin w roku przysz³ym.

W podziale na grupy udzia³ poszczególnych województw przedstawia³ siê nastêpuj¹co
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6

5

2
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3
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3
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303 665 1 492 459 647 114

VI grupa
pow. 100

tys.
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1

1
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1

2

2
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razem miast i 
gmin

35

80

23

9

14

46

19

34

8

1

34

61

1

115

107
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Razem

liczba startuj¹cych
osób

217 720

295 800

218 305

48 291

348 121

486 483

100 047

124 360

71 015

3467

481 408

453 518

28 333

585 774

665 999

4 128 641

4 128 641

województwo

dolnoœl¹skie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

³ódzkie

ma³opolskie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

œl¹skie

œwiêtokrzyskie

warmiñsko-
mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Razem

Liczba startuj¹cych

Niesklasyfikowane Razem

III grupa
7,5–15

tys.
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4

1

15

10

11

2

6
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1

35

26

160

788 895

0

XII
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z życia federacji

Kolejnoœæ uczestnicz¹cych miast i gmin 
w ka¿dej grupie ustalona zosta³a w 
oparciu o nastêpuj¹ce 3 kryteria:

1.Porównanie procentowe liczby osób 
startuj¹cych w turnieju z ogóln¹ 
liczb¹ mieszkañców.

2.Porównanie procentowego udzia³u 
œ r o d k ó w  b u d ¿ e t o w y c h  
przeznaczonych na kulturê fizyczn¹ 
w stosunku do ca³ego bud¿etu 
miasta lub gminy na rok 2006.

3.Porównanie procentowe liczby 
cz³onków klubów i stowarzyszeñ 
sportowych w stosunku do liczby 
mieszkañców danego miasta lub 
gminy.

£¹cznie wystar-
towa³o 115 miast 
i gmin.

£¹cznie wystartowa³o 135 miast i gmin.

Prezes zamojskiego TKKF,
Waldemar Pich,
gratuluje zwyciêstwa
opiekunce dru¿yny
niepe³nosprawnych

Nagrody
Nagrody centralne z dofinansowania 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin przez 
Ministerstwo Sportu.
Miasta i gminy, które zajê³y szeœæ 
czo³owych miejsc w grupach IIV i trzy 
czo³owe miejsca w grupach VVI 
otrzyma³y nagrody w wysokoœci 8 
000,00 PLN z przeznaczeniem na 
s p r z ê t  s p o r t o w y.  B ê d z i e  t o  
sfinansowanie zakupu sprzêtu, który 
laureaci wybior¹ sami. Nie mo¿e to byæ 
jednak sprzêt osobistego u¿ytku, np. 
koszulki, dresy, buty itp. Bezpoœrednimi 
odb iorcami  sprzêtu  mog¹ byæ 
stowarzyszenia kultury fizycznej lub 
inne organizacje, wokó³ których skupia 
siê ¿ycie sportowe danego terenu. 
Faktury za sprzêt  musz¹ byæ 
wystawione na Krajow¹ Federacjê 
Sportu dla Wszystkich.
Miasta i gminy, które zajê³y dziesiêæ 
czo³owych miejsc we wszystkich 
grupach, otrzymaj¹ pami¹tkowe 
plakiety.
Trzy województwa, które wystawi³y 
najliczniejsz¹ reprezentacjê miast i 
gmin, otrzymaj¹ puchary.

sport 
dla wszystkich

Lista laureatów XII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2006

Grupa I - do 5 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ
Miasto gmina,

MiG
Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

zachodniopomo1 Dziwnów G rskie 2940 339

2 Rz¹œnia G ³ódzkie 4955 328

zachodniopomorskie3 S³awoborze G 4312 323

4 D³utów G ³ódzkie 4086 319

kujawsko pomorskie5 Ciechocin G - 4030 317

Czarny Bór dolnoœl¹skie6 G 4871 314

Kije œwiêtokrzyskie7 G 4670 306

opomorskie8 Bierzwnik G zachodni 4874 304

œl¹skie9 Boronów G 3289 302
Ustronie

zachodniopomorskie10 Morskie G 3534 302

Grupa II - od 5 do 7,5 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ Miasto gmina, MiG Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

1 Parzêczew G ³ódzkie 5360 385

2 Kalisz Pomorski MiG zachodniopomorskie 7300 380

3 NiedŸwiada G lubelskie 6438 376

4 Œwidwin G zachodniopomorskie 6474 371

5 Grajewo G podlaskie 6304 370

6
Skar¿ysko

Koœæ. G œwiêtokrzyskie 6434 369

7 Bia³y Bór MiG zachodniopomorskie 5384 367

8 Ludwin G lubelskie 5025 366

9 S³awków M œl¹skie 6841 366

10
Sitkówka
Nowiny G œwiêtokrzyskie 6957 360

Niepe³nosprawni uczestnicy 
turnieju z zamojskich Oœrodków 
Terapii Zajêciowej
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£¹cznie
wystartowa³o

115 miast
i gmin.

Grupa III - od 7,5 do 15 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ Miasto gmina, MiG Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

1 Karlino MiG zachodniopomorskie 9450 466

2 Opatów MiG œwiêtokrzyskie 12 050 463

3 Stryków MiG ³ódzkie 11 823 454

4 Dobrzeñ Wielki G opolskie 13 635 451

5 £obez MiG zachodniopomorskie 14 856 449

6 Mas³ów G œwiêtokrzyskie 9750 448

7 Lubawa G
warmiñsko-
mazurskie 10 831 446

8 O¿arów MiG œwiêtokrzyskie 12 210 444

9 Bia³ogard G zachodniopomorskie 8106 439

10 Dwikozy G œwiêtokrzyskie 9710 439

£¹cznie
wystartowa³o

160 miast
 i gmin.

Niepe³nosprawni
uczestnicy
turnieju z zamojskich
Oœrodków
Terapii Zajêciowej

sport 
dla wszystkich

Grupa IV - od 15 do 40 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ Miasto gmina, MiG Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

1
Drawsko

Pomorskie MiG zachodniopomorskie 17 306 340

2 G³owno M ³ódzkie 15 268 338

3
Tarnowo
Podgórne G wielkopolskie 17 000 331

4 Ozorków M ³ódzkie 20 907 319

5 Gorzyce G œl¹skie 19 495 316

6 Limanowa M ma³opolskie 15 051 313

7
Soko³ów

Ma³opolski MiG podkarpackie 16 708 311

8 Sulejów MiG ³ódzkie 15 575 310

9 Szamotu³y MiG wielkopolskie 27 131 295

10 Jêdrzejów MiG œwiêtokrzyskie 29 819 295

12



Od lewej: prezes
Krajowej Federacji
Sportu dla Wszyst-
kich, Mieczys³aw
Czerniawski,
i prezydent Zamoœcia,
Marcin Zamoyski -
tu¿ przed uroczyst¹
inauguracj¹ turnieju

£¹cznie
wystartowa³y

23 miasta i gminy

£¹cznie
wystartowa³o

39 miast i gmin

sport 
dla wszystkich

z życia federacji

Grupa VI - powy¿ej 100 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ M, G, MiG Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

1 Toruñ M kujawsko-pomorskie 208 278 66

2 £ódŸ-Widzew MiG ³ódzkie 134 459 65

3 Sosnowiec M œl¹skie 226 805 62

4 Kielce M œwiêtokrzyskie 203 000 55

5 Gliwice M œl¹skie 192 524 54

6 Tychy M œl¹skie 129 915 49

7 Tarnów M ma³opolskie 118 831 43

8 Legnica M dolnoœl¹skie 105 288 42

9 Koszalin MiG zachodniopomorskie 108 000 42

10 Kalisz M wielkopolskie 108 841 40

Grupa V – od 40 do 100 tys. mieszkañców

M-ce Miejscowoœæ Miasto gmina, MiG Województwo Liczba mieszkañców Punkty razem

1 Zgierz M ³ódzkie 57 596 112

2 Zamoœæ M lubelskie 70 000 112

3
Skar¿ysko
Kamienna M œwiêtokrzyskie 50 907 110

4 Starachowice M œwiêtokrzyskie 55 120 107

5 Ko³obrzeg M zachodniopomorskie 45 313 102

6
Kêdzierzyn

KoŸle M opolskie 64 679 85

7 Wieliczka MiG ma³opolskie 47 254 78

8 Che³m M lubelskie 68 070 77

9 Suwa³ki MiG podlaskie 69 196 76

10 Jastrzêbie Zdrój M œl¹skie 95 100 75

13



sport 
dla wszystkich

Œwiêto
XII Miêdzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i M³odzie¿y
Zamoœæ, 2-4 czerwca 2006 r.

Fot. Jerzy Potentas

 MŁODOŚCI

Na podium 
przedstawiciele

zwyciêskich miast: 
I miejsce  Brzeœæ, 

II Dniepropietrowsk, 
III  Lwów

Zwyciêska
ekipa Brzeœcia

14

Hejna³ Zamojski, grany tradycyjnie w po³udnie i przy wielkich 
okazjach z wie¿y ratusza, da³ has³o do uroczystego otwarcia XII 
Miêdzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y. Na 
Rynku Wielkim w Zamoœciu zgromadzi³y siê tysi¹ce widzów: 
uczestników festiwalu, zaproszonych goœci, mieszkañców 
s³awetnego grodu
Pierwszy festiwal przed dziesiêcioma laty goœci³ m³odzie¿ z 
Lubelszczyzny i Ukrainy, teraz lista uczestników by³a znacznie 
d³u¿sza. Na starcie stanê³o ponad 2,5 tys. m³odych sportowców 
reprezentantów miast Polski Po³udniowoWschodniej oraz 
Ukrainy, S³owacji, Bia³orusi i Holandii. Rywalizowali w 
konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie, judo, badmintonie 
oraz grach zespo³owych: pi³ce no¿nej, koszykówce, siatkówce, 
pi³ce rêcznej. Aren¹ zmagañ m³odych sportowców by³y obiekty 
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Zamoœciu, m.in. 
piêkny, nowoczesny stadion.
Festiwal sta³ siê dorocznym œwiêtem sportowym m³odzie¿y z 
krajów s¹siaduj¹cych ze sob¹ w tzw. Euroregionie Bug. 
Przyczynia siê do prze³amywania barier i pokonywania 
wzajemnych niechêci miêdzy narodami, które do niedawna 
znajdowa³y siê w tzw. bloku wschodnim. Po przyst¹pieniu Polski 
do Unii Europejskiej dzia³ania integracyjne na niwie sportu 
wœród m³odego pokolenia prowadz¹ do poprawy stosunków z 
s¹siadami zza po³udniowowschodniej granicy.
Na podkreœlenie zas³uguje doskona³a wspó³praca z 
miejscowym samorz¹dem oraz Zamojskim Towarzystwem
Krzewienia Kultury Fizycznej. Festiwal jest wspania³¹ promocj¹ 
Zamoœcia w Europie. 
Uroczystoœæ otwarcia 
festiwalu odbywa siê 
zawsze z udzia³em 
miejscowych w³adz. 
Wieloletnia, owocna 
wspó³praca Krajowej 
Federacji Sportu dla 
W s z y s t k i c h  z  
d z i a ³ a c z a m i
sportowymi i w³adzami 
Z a m o œ c i a  j e s t  
gwarancj¹ sukcesu 
o r g a n i z a c y j n e g o
festiwalu.

 życia federacjiz
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Sport dla wszystkich 
strategi¹ JUTRA

Od dziewiêciu lat Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez 
organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji 
ogólnopolskich dla dzia³aczy samorz¹dów lokalnych 
wszystkich szczebli i dzia³aczy stowarzyszeñ kultury 
fizycznej. Organizacja tego typu seminariów sta³a siê ju¿ 
niejako specjalnoœci¹ KFSdW. S¹ to spotkania dzia³aczy 
sportu masowego i samorz¹dowców z przedstawicielami 
resortu sportu. Podczas spotkañ na gor¹co wymieniane i 
dyskutowane s¹ pogl¹dy na tematy nurtuj¹ce œrodowisko 
sportu masowego

3-4 czerwca 2006 r. w zamojskim ratuszu, w 
reprezentacyjnej sali Consulatus, Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich zorganizowa³a IX 
Miêdzynarodowe Sympozjum nt. „Sport dla 
wszystkich strategi¹ jutra”. Tradycyjnie odby³o siê 
ono w ramach Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y,
organizowanego od 12 lat w Zamoœciu. Jeszcze przed 
wst¹pieniem Polski w struktury Unii Europejskiej 
festiwal by³ imprez¹ integruj¹ca poprzez sport dzieci i 
m³odzie¿ z krajów zrzeszonych w tzw. Euroregionie 
Bug.

W sympozjum udzia³ wziêli przedstawiciele Ukrainy, Bia³orusi, 
S³owacji, Holandii i Polski. Byli to wyk³adowcy akademii wychowania 
fizycznego i instytutów sportu oraz dzia³acze stowarzyszeñ kultury 
fizycznej i samorz¹dowi  w sumie ponad 100 osób.
Cele sympozjum: zapoznanie uczestników z polityk¹ Ministerstwa 
Sportu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Polsce, 
przedstawienie zasad dofinansowywania przedsiêwziêæ w sporcie 
dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych ze œrodków 
bud¿etowych i z funduszu, prezentacja polskich i europejskich 
rozwi¹zañ w tej dziedzinie.
G³ównym celem spotkania by³o umo¿liwienie bezpoœredniego 
kontaktu samorz¹dowcom, dzia³aczom stowarzyszeñ kultury 
fizycznej z ich partnerami w Europie. Wymiana doœwiadczeñ oraz 
pogl¹dów na temat sportu masowego w swoich krajach, 
podpatrywanie i wykorzystywanie nowatorskich rozwi¹zañ w tej 
wa¿nej dziedzinie ¿ycia spo³ecznego. Nawi¹zanie nowych kontaktów
miêdzy dzia³aczami sportowymi by³o wymiernym rezultatem realizacji 
tego zadania. Bêdzie to procentowa³o choæby wspólnymi projektami 
miêdzynarodowymi w zakresie sportu, które mog¹ byæ dofinansowane 
z bud¿etu Unii Europejskiej.
Krzewienie kultury fizycznej, bêd¹ce form¹ walki z patologiami 
wspó³czesnego œwiata, przyczynia siê do prze³amywania barier i 
zacieœniania wspó³pracy miêdzynarodowej. Doskona³ym przyk³adem 

do naœladowania by³y doœwiadczenia Holandii, które zaprezentowa³ 
burmistrz, Helmond  Fons Jacobs.
Do udzia³u w seminarium zaproszono przedstawicieli samorz¹dów
lokalnych - praktycznych organizatorów ¿ycia spo³ecznego, w tym 
równie¿ sportowego, na swoim terenie. Jest to zgodne z g³ównym 
wnioskiem wypracowanym na odbytych seminariach, ¿e kluczow¹ 
rolê w upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki odgrywaj¹ 
w³aœnie samorz¹dy. Od ich zaanga¿owania w finansowe wsparcie 
stowarzyszeñ kultury fizycznej, budowê obiektów sportowych, 
organizacjê imprez itp. zale¿y powodzenie jednego z celów 
Narodowego Programu Zdrowia, jakim jest zwiêkszenie aktywnoœci 
ruchowej spo³eczeñstwa. 

Na podkreœlenie zas³uguje zaanga¿owanie w³adz Zamoœcia w 
organizacjê festiwalu i sympozjum. Dostrzegaj¹ 
ogromne znaczenie medialne tych imprez w promocji 
miasta i regionu. Dofinansowuj¹ organizacje 
pozarz¹dowe, m.in. wspó³organizatora Festiwalu 
Zamojskie TKKF, udostêpniaj¹ obiekty sportowe OSiR-
u do rozgrywania zawodów festiwalowych i 
reprezentacyjn¹ salê Consulatus w ratuszu miejskim 
na obrady sympozjum.

Wspó³organizatorzy:
Departament Sportu 

Powszechnego MS
Urz¹d Miasta Zamoœcia
Cz³onkowie zwyczajni 

KFSdW
Zamojskie TKKF

Fot. Jerzy 
Potentas



sport 
dla wszystkich

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia
Sieraków, 9-11 czerwca 2006 r.

Imprezy sportowo-rekreacyjne
Dyscypliny indywidualne:

wêdkarstwo
p³ywanie stylem dowolnym 25/50 m; 
zjazd w zje¿d¿alni wodnej
ergometr wioœlarski
dart
szachy
tenis
tenis sto³owy
krêglarstwo
ringo
³y¿worolki
Bieg Pojezierza Miêdzychodzko-
Sierakowskiego (poza klasyfikacj¹ 
generaln¹)

Dyscypliny zespo³owe:
lekkoatletyczna sztafeta szwedzka
pi³ka no¿na 5-osobowa
koszykówka:
w kategorii 1 - koszykówka uliczna 

3-osobowa
w kategorii 2 - koszykówka
siatkówka
siatkówka pla¿owa
kajak-polo (poza klasyfikacj¹ generaln¹)

Kategorie wiekowe:
dzieci i m³odzie¿ 
(oddzielnie dziewczêta i ch³opcy)

rocznik 1993 i m³odsi 
(szko³y podstawowe)
rocznik 1992-1990 (gimnazja)
rocznik 1989-1987 
(szko³y ponadgimnazjalne)

doroœli (oddzielnie kobiety i mê¿czyŸni)
rocznik 1986-1971
rocznik 1970 i starsi

W festiwalu Sportu i Zdrowia uczestniczy³y 
reprezentacje stowarzyszeñ zrzeszonych w
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, 
g³ównie TKKF. £¹cznie udzia³ wziê³o ponad 2 tys. 
osób. Oprócz rozgrywania gier sportowych, 
prezentowane by³y stare, czêsto zapomniane gry
i zabawy na œwie¿ym powietrzu, jak równie¿ 
nowe formy rekreacji ruchowej.
Prezentacje odbywa³y s iê w  piêknie 
zmodernizowanym Centralnym Oœrodku 
Sportowo Szkoleniowym TKKF w Sierakowie k. 
Poznania. Aren¹ zmagañ by³y boiska ze 
sztuczn¹ traw¹, tartanowa bie¿nia, hala 
sportowa, kryta p³ywalnia oraz akwen urokliwego
jeziora Jaroszewskiego. COSS TKKF w 
Sierakowie sta³ siê najlepiej wyposa¿on¹ baz¹ 
dla sportu powszechnego w Polsce.
Propozyc je  g ier  i  zabaw ruchowych 
prezentowane na festiwalu mo¿na wykorzystaæ 
podczas obozów, kolonii, festynów czy 
chocia¿by tzw. wyjazdów za miasto. Oferta 
skierowana by³a przede wszystkim do 
organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i m³odzie¿y, ale do proponowanych gier 
i zabaw z powodzeniem mo¿na w³¹czaæ ca³e
rodziny.
G³ównym celem dzia³ania Krajowej Federacji 
Sportu dla Wszystkich jest aktywizacja ruchowa
spo³eczeñstwa, popularyzacja sportu i 
sportowego stylu ¿ycia. Festiwale w Sierakowie 
na trwa³e wesz³y do kalendarza imprez, które 
temu celowi s³u¿¹. KFSdW nawi¹za³a owocn¹
wspó³pracê z Akademiami Wychowania 
Fizycznego w zakresie popularyzacji gier 
rekreacyjnych.
Fakty, liczby, komunikaty
Centralny Oœrodek SportowoSzkoleniowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 
Sierakowie goœci³ 911 czerwca 2006 r.
uczestników I Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu 
i Zdrowia zorganizowanego przez Krajow¹ 
Federacjê Sportu dla Wszystkich i Zarz¹d
G³ówny Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej na zlecenie Ministerstwa Sportu.
Fes t iwa l  Spo r tu  i  Zd row ia  zas t¹p i ³  
dotychczasowy Festiwal Gier i Zabaw 
rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, od 8 lat 
organizowany w Sierakowie. Celem nowego 
festiwalu jest promocja prozdrowotnej 
aktywnoœci sportoworekreacyjnej, integracja 
œrodowisk poprzez ró¿ne formy rywalizacji, 
prezentacja wzorców organizacyjnych imprez 
masowych, ³¹cz¹cych rekreacjê ze zdrowym 
stylem ¿ycia itd.
Oficjalnego otwarcia festiwalu dokona³ 
Mieczys³aw Borowy, I wiceprezes Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich, prezes Zarz¹du
G³ównego TKKF, witaj¹c uczestników festiwalu
oraz zaproszonych goœci z kraju, województwa i 

powiatu oraz gospodarzy terenu.
W festiwalu uczestniczy³o 3181 osób. Wszyscy 
mogli korzystaæ z przygotowanych stanowisk 
medycznych w zakresie: ortopedii, zdrowego 
¿ywienia, kardiologii, ciœnienia têtniczego krwi, 
EKG wysi³kowego, testów wydolnoœciowych: 
Coopera, Eurofit. Zainteresowanie opisywanymi 
s tanowiskami  p rzeros ³o  oczek iwan ia  
organizatorów i potwierdzi³o celowoœæ
organizowania takich form.
W ramach imprez sportoworekreacyjnych odby³y 
siê m.in.: p³ywanie, ergometr wioœlarski, dart,
tenis, tenis sto³owy, krêglarstwo, ringo,
³ y ¿ w o r o l k i ,  b i e g  P o j e z i e r z a  
MiêdzychodzkoSierakowskiego oraz zawody 
wêdkarskie. Z dyscyplin zespo³owych: sztafeta 
szwedzka, pi³ka no¿na 5-osobowa, koszykówka, 
siatkówka, pi³ka pla¿owa.
Sportoworekreacyjne konkurencje rozegrane
zosta³y zgodnie z przyjêtymi regulaminami i
przestrzeganiem zasad fair play. W ca³ym bloku 
imprez uczestniczy³y dzieci, m³odzie¿, osoby
doros³e z podzia³em na kategorie wiekowe. Dla
najlepszych przeznaczone zosta³y puchary,
medale, dyplomy.
W klasyfikacji generalnej wœród dzieci i
m³odzie¿y I miejsce zajê³o woj. wielkopolskie, II 
woj. mazowieckie, III woj. œl¹skie. Natomiast 
najlepszymi ekipami wojewódzkimi wœród 
doros³ych zosta³y: I miejsce woj. œl¹skie, II 
miejsce woj. wielkopolskie, III miejsce woj. 
mazowieckie.
Puchar za autoprezentacjê, aktywn¹ postawê, 
pomys³owoœæ kibicowania i uczestnictwo w 
rywalizacji sportoworekreacyjnej otrzyma³o 
Ognisko TKKF „Apollo” Otwock z woj. 
mazowieckiego.
Pobyt uczestnikom fest iwalu umila³y:
Reprezentacyjna Orkiestra Wojskowa Si³ 
Powietrznych z Poznania pod batut¹ 
kapelmistrza mjr. Paw³a Jokisa, zespo³y 
taneczne  Wisienki, Prymki, Precelki z 
Sierakowskiego Domu Kultury oraz zespó³ 
muzyczny z Zamoœcia.
Wszystkie dyscypliny rekreacyjno-sportowe 
odby³y siê na nowoczesnych obiektach (boiska 
ze sztuczna traw¹ lub wyk³adzin¹ syntetyczn¹,
tartanow¹ bie¿ni¹) COSS TKKF.
Festiwal przebiega³ w atmosferze radoœci, 
uœmiechu, integracji grup i jednoznacznie 
wskazywa³ potrzebê kontynuacji w latach 
nastêpnych tego typu imprez.
Uczestnicy ze smutkiem, ale i zadowoleniem
opuszczali ma³e, spokojne miasteczko w 
województwie wielkopolskim  Sieraków.

Marek Dziubiñski
dyrektor generalny festiwalu

Otwarcie Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sportu i Zdrowia. 

Przemawia Mieczys³aw Borowy,
 I wiceprezes Krajowej Federacji 

Sportu dla Wszystkich, prezes ZG TKKF
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Z pamiêtnika znalezionego na stadionie
9 czerwca 2006 r. (pi¹tek)
godz. 13.30

Festiwal! Znów festiwal! Nareszcie 
festiwal! Ca³y rok trzeba by³o czekaæ, ¿eby 
ponownie przyjechaæ do Centralnego 
Oœrodka SportowoSzkoleniowego w 
Sierakowie. Lubiê to miejsce. Tutaj jest taki 
klimat, ¿e ci¹gle wraca siê myœl¹ do tego 
miejsca, ludzi, atmosfery... Chce siê wracaæ i 
trzeba tu wracaæ. Tutaj jedzie siê tylko raz, 
póŸniej ju¿ siê tylko wraca...
Ech... zreszt¹ coraz piêkniej tutaj. W
zesz³ym roku podczas festiwalu na boisku 
sta³y jeszcze spychacze i koñczono budowê 
boisk. W tym roku ju¿ jest piêknie zielono i 
w dodatku za chwilê dojdzie kolor 
pomarañczowy, bo k³ad¹ tartan na bie¿ni 
lekkoatletycznej. Ca³y czas coœ siê tutaj 
dzieje. Oœrodek piêknieje z ka¿dym dniem. 
Ciekawe, czym nas zaskoczy w przysz³ym 
roku. Mo¿e sto³ówk¹? Zobaczymy...
Pêdzê na boisko do siatkówki! Ekipa ju¿ siê 
zebra³a wiêc meczyk trzeba zagraæ.

godz. 17.00

Pysznie by³o na siatkówce! Mam nadziejê, 
¿e w festiwalowym turnieju równie ³atwo 
nam pójdzie... Musi! Jeszcze teraz idê trochê 
pobiegaæ i na basen. Jak szaleæ - to szaleæ! A
co! W koñcu jestem na Festiwalu Sportu i 
Zdrowia.

godz. 19.30

Wszystkie ekipy ju¿ przyjecha³y. Co tu du¿o 
gadaæ...  jest po prostu wspaniale! Tyle

znajomych twarzy. Na ka¿dym kroku ktoœ siê 
wita, œciska, pozdrawia. Dooko³a œmiech, 
przyjazne, radosne rozmowy.. Przecie¿ o to 
przede wszystkim chodzi. Festiwal Sportu i 
Zdrowia  a przecie¿ œmiech to zdrowie! O ile 
zdrowsi st¹d wyjedziemy!
Na razie przerywam pisanie. Trzeba siê 
nagadaæ z przyjació³mi, by starczy³o na 
kolejny rok. Oczywiœcie jeszcze trzeba 
przygotowaæ siê do meczu... Polska 
Ekwador! Do boju Polsko!!!

godz. 21.00

Rety, czujê siê jak na stadionie! W sto³ówce 
ustawiono wielki ekran i przyszli chyba 
wszyscy. Oj, bêdzie siê dzia³o! Polska gola!!!

godz. 23.00

Po meczu... uuuuuu... brak s³ów... Ze 
spuszczon¹ g³ow¹ do ³ó¿ka...

10 czerwca 2006 r. (sobota)
godz. 10.00

Pierwsza konkurencja festiwalowa za nami. 
P³ywanie. Oblê¿enia p³ywalnie nie by³o, wiêc 
chyba wszyscy szykuj¹ siê do zmagañ na 
œwie¿ym powietrzu. Stadion powoli siê 

wype³nia. O 11.00 uroczyste otwarcie. Jak 
zawsze na festiwalu, pogoda dopisa³a! 
Przepiêknie. Znów ¿al bêdzie wyje¿d¿aæ... 

godz. 14.00

Ojej!!! Tyle siê dzieje, ¿e nawet nie mam 
czasu przysi¹œæ na chwilê i napisaæ choæ 
kilka zdañ. Otwarcie festiwalu - t³umy 
ludzi... kolorowo i radoœnie... Jak tak dalej 
pójdzie, to za rok mo¿emy siê nie pomieœciæ 
na stadionie. Trochê przesadzam, bo 
przecie¿ du¿o tu miejsca, ale uczestników z 
roku na rok przybywa. Bardzo pozytywne 
jest to, ¿e ka¿da ekipa chce siê wyró¿niæ i 
pokazaæ z jak najlepszej strony. Jak zawsze 
wyró¿nia siê Tomaszów Mazowiecki, 
Wroc³aw, Otwock... W³aœciwie powinno siê 
tu wymieniæ wszystkich, bo przecie¿ 
wszyscy wygl¹dali super i tak te¿ siê bawili. 
Ciekawe,  k to  ot rzyma puchar  za  
najciekawsz¹ ekipê. Coœ mi siê wydaje, ¿e 
wybór bêdzie trudny...
Ale wracaj¹c do festiwalu... Wydaje mi siê, 
¿e formu³a „Sportu i Zdrowia” jest bardzo 
trafna. Przeró¿ne turnieje i zawody 
rozgrywane s¹ przez ca³y dzieñ, ka¿dy wiêc 
mo¿e wzi¹æ udzia³ czy to w rywalizacji 
dru¿ynowej, czy indywidualnej. Mo¿na 
oczywiœcie we wszystkim. W chwili 

Od lewej: sêdzia g³ówny 
zawodów - Katarzyna Bindek, 
oraz Marek Dziubiñski - dyrektor 
Centralnego Oœrodka 
Sportowo-Szkoleniowego
ZG TKKF w Sierakowie

Przemarsz uczestników festiwalu
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przerwy natomiast mo¿na zmierzyæ sobie 
c i œ n i e n i e  k r w i ,  z r o b i æ  b a d a n i a  
wydolnoœciowe oraz porozmawiaæ z 
lekarzami sportowymi. Uwa¿am, ¿e to 
bardzo fajna sprawa. Rzadko kiedy jest 
czas, ¿eby spokojnie skonsultowaæ siê z 
nimi - a tu, proszê, siedz¹ i czekaj¹ na 
chêtnych.
Moja wydolnoœæ jest jak najbardziej OK. 
Ciœnienie te¿. Z lekarzem rozmowa mi³a i 
przyjemna.. Pójdê jeszcze dowiedzieæ siê o 
przeciwdzia³aniu kontuzjom, bo z nimi 
nigdy nic nie wiadomo. Lepiej siê 
przygotowaæ. Mo¿e jeszcze przejdê siê na 
wyk³ad o zdrowym ¿ywieniu? A mo¿e 
lepiej pokibicujê naszym, bo chyba 
potrzebuj¹ wsparcia.
Muszê przyznaæ, ¿e z zachwytem i 
ogromnym zadowoleniem patrzê na 
stadion. Gdzie siê nie spojrzy, wszêdzie 
pe³no ludzi. Tu pi³ka no¿na, tam siatkówka, 
siatkówka pla¿owa, ringo, koszykówka, 
tenis. Tu znów ktoœ biega, tam „p³ynie” na 
ergometrze, str¹ca krêgle, rzuca podkow¹. 
Jak mi³o popatrzeæ na to wszystko. Sport i 
Zdrowie! Taki sport, na poziomie rekreacji, 
to na pewno zdrowie. A przy tym ile 
œmiechu?! Najweselej jest z pewnoœci¹ na 
boisku pi³karzyków na ¿ywo. Tam swój 
turniej maj¹ wy³¹cznie kobiety. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e graj¹ ze œpiewem na ustach. 
I l e  p r z y  t y m  o k r z y k ó w,  h a s e ³  
wykrzykiwanych przez graj¹ce z  
ogromnym zaanga¿owaniem panie. Bardzo 
fajna zabawa. Dobrze, ¿e Ognisko TKKF
„Starówka” Konin przywioz³o ze sob¹ 
sprzêt i zorganizowa³o ten turniej. Oni 
zawsze maj¹ fajne pomys³y na gry i zabawy 
rekreacyjne.
Wystarczy tego pisania! Widzê, ¿e idzie 
stary znajomy - trzeba z nim choæ chwilkê 
pogadaæ i pêdziæ do hali sportowej. Tam
przecie¿ trwa turniej tenisa sto³owego.

Wystêp Orkiestry 
Reprezentacyjnej
Wojsk Lotniczych, 
na pierwszym planie 
kapelmistrz - major Jol
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godz. 21.00

Rety!!! Co za wystêpy! Dziewczêta z 
Oœrodka Kultury w Sierakowie da³y 
niesamowitego czadu. No ,no, tañczy³y 
rewelacyjnie!

godz. 2.00

O rety!!! Wystêp zespo³u „Zbyrcoki” z 
Zamoœcia to dopiero rewelacja!!! Zabawa 
wspania³a!!! Na ca³y rok chyba skakania 
wystarczy. Ju¿ nie mam si³y. Ja nie chcê do 
domu! Czy ten festiwal nie móg³by byæ 
d³u¿szy? Choæ jeden dzieñ? Proszê zapisaæ 
mnie ju¿ na nastêpny!
Teraz spaæ. Jutro fina³y.

11 czerwca 2006 r. (niedziela)
godz. 8.00

Ciê¿ko wstaæ, ale nie ma wyjœcia. Trzeba
zdobyæ jeszcze jeden medal. A co! Z 
medalem ³atwiej wyjechaæ i ³atwiej 
wróciæ... ze ³zami w oczach...
Teraz szybko na pyszne œniadanko i na 
stadion!

godz. 12.00

Za chwilê og³oszenie wyników klasyfikacji 
generalnej w rywalizacji dzieci i m³odzie¿y 

oraz doros³ych i rozdanie nagród. Ciekawe, 
kto stanie na podium?

godz. 14.00

Ufff... d³ugo to trwa³o, ale nie ma siê co 
dziwiæ, skoro by³o tak du¿o konkurencji i 
kategorii wiekowych. Medali i pucharów 
bez liku - przecie¿ ka¿dy chce dostaæ medal, 
a ¿  c i ê ¿ k o  s i ê  w  t y m  p o ³ a p a æ .  
Najwa¿niejsze, ¿e organizatorom siê to 
uda³o . Przecie¿ nie mog³o byæ inaczej.
Mimo wszystko op³aca³o siê czekaæ. 
Wszystko ju¿ jasne. Najciekawsza ekipa - 
Ognisko TKKF „Apollo” Otwock! 
Huurrrrrraaaaa!!!!!
Zwyciêzcy Festiwalu w kategorii dzieci i 
m³odzie¿y - Wielkopolska, Mazowsze i 
Œl¹sk. Z kolei wœród doros³ych (tylko 
zamiana miejscami na podium) - Œl¹sk, 
Wielkopolska i Mazowsze.
Hip Hip Hura!!!
I to ju¿ koniec…
¯egnaj, Sierakowie. Do zobaczenia za rok!
Bêdê na pewno!

Zdjêcia z Ogólnopolskiego Festiwalu 

Spor tu  i  Zdrowia  w  S ierakowie  

prezentujemy na 4 ok³adce.

Uczestnicy
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Narodziny i rozwój

Z dalekiego œwiata nadchodzi³y 
informacje o biegaczach, którzy - maj¹c 
ponad 40 lat - startowali w powa¿nych 
zawodach. Pierwsze Mistrzostwa 
Œwiata Weteranów w 1975 r. w Toronto
odnotowa³a tak¿e polska prasa 
sportowa. W Polsce by³o wielu 
starszych lekkoatletów, którzy ju¿ nie 
s t a r t o w a l i  w  n a j w a ¿ n i e j s z y c h  
imprezach, choæ chêæ rywalizacji i 
startów pozosta³a

lekkiej atletyki 
weteranów w Polsce

P o c z ¹ t k i  l e k k o a t l e t y c z n e g o  r u c h u  
weterañskiego w Polsce odnotowano na 
Wybrze¿u. 21 kwietnia 1978 r., z inicjatywy 
Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki
Wojewódzkiej Federacji Sportu, utworzono w 
Gdañsku Klub Seniora  Mi³oœnika Lekkiej 
Atletyki. Pierwszym prezesem zosta³ doc. dr 
S³awomir Zieleniewski. Za najwa¿niejszy cel 
uznano przeprowadzanie dwa razy do roku 
(wiosn¹ i jesieni¹) zawodów lekkoatletycznych. 
W 1978 r. odby³y siê dwie zaplanowane 
imprezy.  Do koñca roku 2005 l is ta 

zorganizowanych przez klub imprez liczy³a 59 
pozycji, w tym imprezy wspó³organizowane, 
takie jak XII Mistrzostwa Polski Weteranów LA, 
przeprowadzone 1516 czerwca 2002 r. na 
stadionie SKLA w Sopocie.
Duch sportu weterañskiego unosi³ siê nad ca³¹ 
Polsk¹. Nieco starsi lekkoatleci nie zamierzali 
wieszaæ na ko³ku sportowego obuwia, ci¹gle 
p³on¹³ w nich ogieñ wspó³zawodnictwa, 
sportowej rywalizacji, treningów nie tylko dla 
rekreacji, ale dla startów w powa¿nych 
zawodach sportowych w których szanse 
„starszaków” by³yby w miarê wyrównane.
Z inicjatywy Wojtka Kikowskiego 16 wrzeœnia 
1983 r. w Zduñskiej Woli spotkali siê lekkoatleci-
weterani z ca³ego kraju. Odby³ siê wieczór 
olimpijski, podczas którego mistrzowie 
wspominali dawne dzieje, têskni¹c do starych, 
wspania³ych czasów. Ktoœ wspomnia³ o 
mistrzostwach weteranów w Toronto, inny 
przekaza³ informacje o startach weteranów w 
Europie. Nastêpnego dnia, 17 wrzeœnia, zebrani 
na spotkaniu weterani spróbowali swoich si³. Na 
stadionie w Zduñskiej Woli nast¹pi³a uroczysta 
inauguracja zawodów, które da³y pocz¹tek 
lekkiej atletyce weteranów w Polsce.

 Pierwsze starty

 Powstanie PZWLA

Pierwszym Polakiem, który wystartowa³ w 
zawodach weteranów za granic¹ (IV Mistrzostwa 
Europy w angielskim Brighton, 1984) by³ Bogdan 
Gierajewski  niestety, nie odnotowa³y tego kroniki 
EVAA. Bogdan biega³ na dystansie 100 m. 
Organizatorzy wys³ali do PZLA zaproszenia na te 
mistrzostwa oraz na mistrzostwa œwiata w 
Rzymie, ale ze wzglêdu na ba³agan informacyjny 
zaproszenia dotar³y za póŸno.
Up³ynê³o trochê czasu i w roku 1986 w V 
Mistrzostwach Europy, w szwedzkim Malmö, 
wziê³a udzia³ skromna ekipa polskich weteranów.
W tych pierwszych dla Polaków zawodach 
wystartowali: Gabriel Mañkowski, Zosia Turosz,
Antoni Krauss, Ryszard Krzesiñski, Henryk 
Rutkowski, Stasiu Kowalski i Bogdan Niemiec. 
Nasi zawodnicy wywalczyli 5 medali: Rysio 
Krzesiñski z³oto w rzucie m³otem, Gabryœ 
Mañkowski srebro w skoku wzwy¿, Zosia Turosz
dwa srebra w chodzie na 5 km i biegu na 10 km 
oraz Stasio Kowalski, nasz naczelny fotograf, 
br¹z w rzucie m³otem. Bardzo serdecznie 
polskich zawodników przyjêli szwedzko-polscy 
„tubylcy”, Mietek i Basia Cotelius.
Kolejnym wa¿nym miejscem by³a Werona (ITA),
gdzie odby³y siê VI Mistrzostwa Europy.
Wystartowa³o 5 polskich zawodników: Witek 
Sobecki, Henryk Rutkowski, Edek Korolko, Rysio 
Krzesiñski, Gabryœ Mañkowski. Przy coraz 
silniejszej konkurencji nasi wywalczyli 3 medale: 
Rysio Krzesiñski z³oto w rzucie m³otem, Gabryœ 
Mañkowski dwa br¹zowe  w trójskoku i skoku 
wzwy¿.
W VIII Mistrzostwach Œwiata w Eugene (USA) 
wystartowa³o 7 polskich zawodników oraz 
W³odek Soko³owski, który broni³ barw USA. W 
Eugene wywalczyli 7 medali, z których 
najpiêkniejsze  a¿ 3 z³ote  zdoby³a „z³ota” Ela 
Krzesiñska: w biegu na 80 m przez p³otki, 
trójskoku oraz w swojej koronnej konkurencji 
skoku w dal. Wynik 460 cm, w kategorii W55, musi 
do dziœ robiæ wra¿enie. Aktualna mistrzyni œwiata 
z San Sebastian (2005) wywalczy³a z³oto z 
wynikiem 465 cm, czyli porównywalnym z 
wynikiem Eli z roku 1989! ( „z³ota Ela” wróci³a do 
kraju, mo¿e uda siê j¹ namówiæ do startu w 
naszych zawodach). Tyczkê wygra³ Pawe³ Iwiñski 
z Bydgoszczy wynikiem 440 cm (przed laty Pawe³ 
nale¿a³ do czo³ówki polskich tyczkarzy i 
regularnie skaka³ ponad 5 m).

Od roku 1978 zawody z udzia³em weteranów 
organizowali dzia³acze z Klubu Weterana na 
Wybrze¿u. Od roku 1983 mityngi dla weteranów 
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Zduñska Wola 16-17.09.1983 r.,
I zebranie weteranów Polski, 
wieczór wspomnieñ, I Miting

Fot. Herbert Neubauer



sport 
dla wszystkich

lekkiej atletyki zacz¹³ organizowaæ Wojtek
Kikowski. Do Zduñskiej Woli co roku zje¿d¿ali 
coraz liczniej lekkoatleci i jak za dawnych lat 
walczyli o zwyciêstwo.
Startuj¹cy w V Mistrzostwach Europy w Malmö 
w Szwecji (1986) weterani po powrocie podzielili 
siê uwagami. Rodzina europejskich weteranów 
powiêksza³a siê bardzo szybko, coraz wiêcej 
rozmów i dyskusji dotyczy³o stworzenia 
ogólnopolskiego zwi¹zku, który s³u¿y³by 
pomoc¹ w organizacji wyjazdów polskiej ekipy 
na mistrzostwa œwiata i Europy.
W tym czasie Gabryœ Mañkowski udziela³ siê w 
toruñskim TKKF-ie, gdzie pe³ni³ funkcjê 
sekretarza. Na licznych zebraniach zarz¹du 
omawiano za³o¿enia nowego zwi¹zku, ale 
brakowa³o determinacji. W owym czasie ju¿ 
prê¿nie dzia³a³ przy OZLA w Gdañsku zwi¹zek 
weteranów pomorskich. Tam równie¿ 
rozwa¿ano potrzebê za³o¿enia zwi¹zku 
ogólnopolskiego, ale sytuacja polityczna i 
ekonomiczna n ie  sprzy ja ³a  pod jêc iu  
konkretnych decyzji. 30 lipca 1989 r. w Toruniu, z 
okazji VII Maratonu Toruñskiego, odby³y siê III 
Mistrzostwa Polski Weteranów. Na trasie 
Che³mno Toruñ rywalizowa³o a¿ 115
zawodniczek i zawodników  weteranów. W 
kategorii mê¿czyzn zwyciê¿y³ Edward Dubois 
(M40) z Jaros³awia, ze znakomitym wynikiem 2 
godz. 44 min 16 s. W kategorii kobiet zwyciê¿y³a 
Ania Kapuœciñska (W35) z £odzi, a jej wynik to 3 
godz. 37 min 7 s.
Po powrocie z Mistrzostw Œwiata w Eugene, na 
kolejnym mityngu w Zduñskiej Woli, Gabryœ 
Mañkowski podzieli³ siê wra¿eniami z zawodów.
Wszyscy zazdroœcili weteranom z innych krajów 
pomocy udzielanej im przez krajowe zwi¹zki 
lekkoatletyczne. Przynale¿noœæ do zwi¹zków 
weterañskich dawa³a ogromne mo¿liwoœci 
wspó³pracy. Starsi seniorzy przechodzili bez 
przeszkód do zwi¹zku weteranów i nadal 
startowali w zawodach lekkoatletycznych. 
Pomoc, której udziela³y weteranom rodzime 

federacje, skutkowa³a liczebnoœci¹ aktywnych 
weteranów, a tym samym du¿¹ liczb¹ 
zawodników startuj¹cych w mistrzostwach 
œwiata i Europy.
Podczas mityngu w Zduñskiej Woli ustalono, ¿e 
Gabryœ Mañkowski dowie siê, co nale¿y zrobiæ, 
by za³o¿yæ nowy zwi¹zek. Szef toruñskiego 
TKKF zaproponowa³, by siedzib¹ zwi¹zku 
zosta³a siedziba TKKF. Powsta³a ogólnopolska 
grupa inicjatywna, która 25-26 listopada 1989 r.
spotka³a siê w Przysieku k. Torunia (ju¿ po 
okresie przemian polityczno-spo³ecznych w 
Europie.)
W I Ogólnopolskim ZjeŸdzie Weteranów Lekkiej 
Atletyki uczestniczyli: Stanis³aw Rudnik (Pi³a), 
Czes³aw Chwieduk (£êczyca), Andrzej
Owczarek (£êczyca), Stanis³aw Szyd³owski 
(Wroc³aw), Marian Pawlak (Sieradz), Miros³aw 
Raubo (Freiburg), Jan Grzelak (£ódŸ), Piotr 
Grenz (Pruszcz Pomorski), Stanis³aw Kowalski 
(Warka), Wojciech Kikowski i Bogus³awa 
Kikowska (Zduñska Wola), Jerzy Mydlarz 
(Bia³ystok), Gabriel Mañkowski (Toruñ),
Ryszard Kowalski (Toruñ), Andrzej Gêbski 
(Potêgowo), Piotr Mañkowski (Poznañ), Jan 
Kawa³kowski (Toruñ), Henryk Paskal (Pi³a), 
Edward Korolko (Toruñ), Marian Gêsicki 
(Toruñ), Józef Ziubrak (Poznañ), Stanis³aw 
Niwiñski (Gdañsk), Hanna Kowalska (Toruñ),
Zygmunt Raba (Grudzi¹dz), Adrian Fygass 
(Wroc³aw), Henryk Stecewicz (Bia³ystok), 
Stanis³aw Che³miñski (Bia³ystok). £¹cznie 
udzia³ wziê³o 27 osób z ca³ego kraju.
Uzgodniono, ¿e g³ówny orêdownik weteranów 
lekkiej atletyki, Gabryœ Mañkowski, poczyni 
starania o utworzenie Polskiego Zwi¹zku 
Weteranów Lekkiej Atletyki. I Zjazd zatwierdzi³ 
tak¿e sk³ad I zarz¹du. Wzoruj¹c siê na statucie 
TKKF, Gabryœ opracowa³ statut, który po 
zatwierdzeniu przez Komitet Za³o¿ycielski 
zosta³ z³o¿ony w s¹dzie podczas rejestracji 
zwi¹zku. 26 lutego 1990 r. S¹d Wojewódzki w 
Toruniu zarejestrowa³ stowarzyszenie Polski 

Zwi¹zek Weteranów Lekkiej Atletyki z siedzib¹ 
w Toruniu.
Pierwsze w³adze Zwi¹zku stanowili: Gabriel 
Mañkowski prezes, Wojciech Kikowski 
wiceprezes ds. organizacyjnych, Jan 
Kawa³kowski  wiceprezes ds. ekon.-
finansowych, Henryk Paskal  wiceprezes ds. 
technicznych, Ryszard Kowalski  sekretarz 
generalny. Biuro Zwi¹zku mieœci³o siê goœcinnie 
w siedzibie TKKF, którego szefem by³ i jest do 
dziœ wspó³za³o¿yciel zwi¹zku, Ryszard 
Kowalski.
Gabriel Mañkowski stara³ siê pozyskaæ 
sponsorów, którzy chcieliby wesprzeæ 
weteranów wyje¿d¿aj¹cych na zawody 
zagraniczne. Kolejne wizyty w Warszawie, w 
tym u Ireny Szewiñskiej w PZLA, dawa³y 
umiarkowane efekty. Czasami udawa³o siê 
zdobyæ trochê sprzêtu, czasami jakieœ drobne 
pieni¹dze. Zawodnicy zaczêli przywoziæ z 
mistrzostw coraz wiêcej medali, coraz wiêcej o 
zwi¹zku pisa³a prasa, nie tylko lokalna.
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Od lewej: Ania Rogowska 
- mistrzyni w skoku o tyczce 
i Mirek £uniewski - znakomity 
chodziarz, medalista ME

I prezes - Gabriel Mañkowski, 
II prezes - Julian Pe³ka, 
III prezes - Wac³aw Krankowski

ME Budapeszt 1990



 Walne Zjazdy PZWLA

26 lutego 1994 r. w Grudzi¹dzu podczas IV 
Halowych Mistrzostw Polski odby³ siê Walny
Zjazd cz³onków PZWLA. W zawodach i zjeŸdzie 
uczestniczy³o ponad 150 zawodniczek i 
zawodników. Wybrano nowe w³adze zwi¹zku na 
czteroletni¹ kadencjê, z prezesem Gabrielem 
Mañkowskim.
Kiedy wiceprezesem zwi¹zku zosta³ weteran 
pose³ na Sejm RP, Marian ̄ enkiewicz, uda³o mu 
siê doprowadziæ do spotkania dzia³aczy zwi¹zku 
z szefem PKOl, Stefanem Paszczykiem. W 
spotkaniu, w którym uczestniczy³ tak¿e 
Zbigniew Pacelt, wziêli udzia³ Gabriel 
Mañkowski oraz Ryszard Kowalski. Omówiono 
sprawê ewentualnego w³¹czenia zwi¹zku w 
struktury PZLA, a tak¿e sprawê ewentualnych 
nagród dla mistrzów œwiata i Europy. Szef PKOl 
bardzo siê zdziwi³, kiedy zobaczy³, ile kategorii 
wiekowych funkcjonuje w PZWLA. Stwierdzi³, ¿e 
sport ma zbyt szczup³¹ kasê i zaproponowa³, by 
weterani potraktowali swoje zawody jako 
swoiste hobby, daj¹ce zdrowie i przyjemnoœæ. 
Niestety, taka opinia do dziœ funkcjonuje w 
œwiadomoœci wiêkszoœci decydentów. A
przecie¿ Ustawa o sporcie mówi wyraŸnie o 
jednym zwi¹zku w ka¿dej dyscyplinie sportu, a 
sport mo¿e uprawiaæ ka¿dy obywatel, bez 
wzglêdu na wiek.
14 lutego 1998 r., podczas VIII Halowych 
Mistrzostw Polski w hali grudzi¹dzkiej Olimpii, 
w y b r a n o  n o w e  w ³ a d z e  Z w i ¹ z k u .  Z  
kandydowania na funkcjê prezesa zrezygnowa³ 
Gabriel Mañkowski. Nowym prezesem wybrany 
zosta³  startuj¹cy od 1990 r.  lekarz,  
weteranlekkoatleta Julian Pe³ka z Torunia. Nowy 
prezes uporz¹dkowa³ sprawy cz³onkowskie, co 
sku tkowa ³o  znacznym zwiêkszen iem 
œci¹galnoœci sk³adek. Zainicjowa³ równie¿ 
wydawanie komunikatów z pracy zarz¹du 
zwi¹zku oraz informacji dotycz¹cych zawodów,
wyjazdów itp.
Biuro zwi¹zku przygotowywa³o wyjazdy ekip na 
zawody zagraniczne, np. w 1997 r. na 
mistrzostwa œwiata do Durbanu (RPA), ME w 
Cesenatico (1998), HME w Malmö (1999), MŒ w 
Gateshead (1999), ME w Jyvaskyli (2000), HME 
w Bordeaux (2001), MŒ w Brisbane (2001), ME 

w Poczdamie (2002), HME w San Sebastian 
(2003), MŒ w  Puerto Rico (2003).
15 czerwca 2002 r., podczas XII Letnich 
Mistrzostw Polski na stadionie SKLA w Sopocie, 
Walne Zgromadzenie wybra³o nowe w³adze 
zwi¹zku. Z ubiegania siê o fotel prezesa 
zrezygnowa³ ustêpuj¹cy prezes Julian Pe³ka. 
Wybrano nowego prezesa, miotacza Wac³awa
Krankowskiego z Torunia.
Na prze³omie lat 2003/2004 siedzibê Zwi¹zku 
przeniesiono do Pracowni Sztuk Plastycznych 
przy ul. Grudzi¹dzkiej. Od stycznia 2005 r. PSP
oraz siedziba zwi¹zku mieszcz¹ siê przy ulicy 
Chrobrego 105/107.
11 listopada 2005 r., podczas dorocznego 
zebrania Zarz¹du w Toruniu, dokonano zmian w 
sk³adzie zarz¹du. W zwi¹zku z rezygnacj¹ 
Janusza Natha z funkcji sekretarza na jego 
miejsce powo³ano Miros³awa £uniewskiego, 
dotychczasowego cz³onka zarz¹du. Na miejsca 
W³adys³awa Kudelskiego oraz Janusza 
Leœniewicza, którzy z³o¿yli rezygnacjê, 
powo³ano Zbigniewa Werlinga oraz Sylwestra 
Maliszewskiego. IV Walne Zgromadzenie 
cz³onków PZWLA odby³o siê podczas XVI 
Mistrzostw Polski 1-2 lipca 2006 r. w Toruniu.

W ci¹gu 15 lat dzia³ania zwi¹zku rozegrano 15 
Halowych oraz 15 Letnich Mistrzostw Polski. 
Najbardziej aktywne regiony organizowa³y wiele 
zawodów dla weteranów z ca³ego kraju. 
Frekwencja by³a bardzo zró¿nicowana, niektóre 

Bogaty dorobek

przyci¹gnê³y ponad 100 zawodniczek i 
zawodników. Zawody przygotowa³y m.in.: 
Zduñska Wola, Sopot, Stargard Szczeciñski, 
Zb¹szynek, Zielona Góra  Cigacice, Tr¹bki
Wielkie, Kielce (Bukowa), Lêbork, Murowana 
Goœlina, Golub-Dobrzyñ, Kowalewo, Skórcz, 
Reda, Gdañsk oraz wiele innych miejscowoœci, 
organizuj¹c biegi w konkurencjach non-stadia, 
chodzie sportowym i wielobojach rzutowych.
Z za³o¿enia zwi¹zek mieli tworzyæ byli 
lekkoatleci, mistrzowie Polski, œwiata, Europy i 
olimpijscy. Do zwi¹zku trafi³o jednak wiele osób, 
które nigdy wczeœniej nie uprawia³y lekkiej 
atletyki, a pierwszy kontakt z ni¹ mia³y w wieku 
40, a czêsto i du¿o wiêcej lat (Morawiec  60 lat). 
Oni kochali lekk¹ atletykê i dopiero po latach 
dojrzeli do treningów i startu w zawodach.
Dziœ w Mistrzostwach Polski w hali i na 
stadionach, na szosie  w chodzie sportowym, 
maratonach, pó³maratonach, biegach d³ugich i 
ultramaratonach, biegach górskich, wielobojach 
rzutowych, startuj¹ tysi¹ce weteranów 
zawodniczek i zawodników. Zrzeszonych i 
niezrzeszonych w zwi¹zku. Ale wszyscy kochaj¹ 
lekk¹ atletykê, a treningi i starty s¹ dla nich 
niekiedy ca³¹ radoœci¹ ¿ycia.
Polscy weterani doskonale rozpoczêli rok 2006. 
Podczas II Halowych Mistrzostw Œwiata w Linzu 
wywalczyli 17 medali, w tym 2 z³ote i 8 
srebrnych. Ustanowili te¿ 20 halowych rekordów 
Polski. W mistrzostwach œwiata wystartowa³o 
3000 zawodniczek i zawodników z 80 krajów 
œwiata i by³ to podwójny rekord tych zawodów.
Bie¿¹cy rok jest dla PZWLA znamienny. 1930 
lipca w Poznaniu odbêd¹ siê XV Jubileuszowe 
Mistrzostwa Europy Weteranów Lekkiej Atletyki.
W zawodach wystartuje 300-osobowa ekipa 
naszych zawodników. Prosimy trzymaæ za nich 
kciuki.

Tekst: Janusz Nath
Zdjêcia : Janusz Nath i koledzy

Ukaza³a siê monografia nt. 15-lecia PZWLA, ok. 
200 stron, du¿o ciekawych informacji o historii 
sportu oraz ruchu weterañskiego w Polsce i na 
œwiecie
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Janusz Nath
PZWLA
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olimpijka,
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z Buffalo 1995
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Sport
niepe³nosprawnychniepe³nosprawnych

z życia federacji

biegach narciarskich Katarzyna Rogowiec.
Reprezentanci Polski w Turynie zdobyli 35 
punktów, a dwa z³ote medale wywalczy³a 
Katarzyna Rogowiec (Start Nowy S¹cz) w 
biegu narciarskim na 15 km technik¹ 
klasyczn¹ i na 5 km technik¹ dowoln¹. W 
Turynie w piêciu dyscyplinach rywalizowa³o 
486 sportowców reprezentuj¹cych 39 
pañstw.
W dotychczasowych startach w Zimowych 
Paraolimpiadach polscy sportowcy 
wywalczyli 40 medali (11 z³otych, 5 
srebrnych i 24 br¹zowych). £¹cznie w 
oœmiu zawodach paraolimpijskich wyst¹pi³o 
1 2 0  z a w o d n i c z e k  i  z a w o d n i k ó w  

reprezentuj¹cych Polskê. Najwiêcej medali 
(dwanaœcie - 3 z³ote, 2 srebrne i 7 
br¹zowych) Polacy przywieŸli z Innsbrucku 
w 1984 roku.
Podczas aukcji pami¹tek sportowych 
numer startowy Katarzyny Rogowiec ze 
zwyciêskiego biegu na 15 km w Turynie
znalaz³ nabywcê za 1300 z³, natomiast 
numer startowy Ma³ysza z Lillehammer 
wzbogaci³ Fundusz Pomocy Osobom 
Niepe³nosprawnym o 3500 z³, a narta 
Adama Ma³ysza z autografem zosta³a 
zlicytowana za 3600 z³.
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Paraolimpijczycy w Centrum Olimpijskim
C z o ³ o w i  p o l s c y  s p o r t o w c y  
niepe³nosprawni wziêli udzia³ 27 
kwietnia w imprezie podsumowuj¹cej 9. 
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w 
Turynie w 2006 roku, zorganizowanej w 
sto³ecznym Centrum Olimpijskim im. 
Jana Paw³a II przez Polski Komitet 
Paraolimpijski i Rotary International.
W imprezie uczestniczyli m.in. czo³owa 
tenisistka sto³owa Ma³gorzata Grzelak, 
s z e r m i e r z e  n a  w ó z k a c h  M a r t a  
Wyrzykowska i Robert Wyœmierski,
alpejczycy Jaros³aw Rola i £ukasz Szeliga 
oraz bohaterka igrzysk turyñskich, 
zdobywczyni dwóch z³otych medali w 

Honory dla paraolimpijczyków
Minister  sportu Tomasz Lipiec 
uhonorowa³ 27 kwietnia odznaczeniami i 
dyplomami ekipê startuj¹c¹ w 9. 
Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Turynie. Najwy¿sze wyró¿nienie 
resortu - z³ot¹ odznakê Za Zas³ugi dla 
Sportu otrzymali zdobywczyni dwóch 
z³otych medali Katarzyna Rogowiec 
oraz jej trener Wies³aw Cempa.
D y p l o m a m i  M i n i s t e r s t w a  S p o r t u
uhonorowani zostali: Bogdan Mirski (Start 
Katowice), Jaros³aw Rola i Andrzej
Szczêsny (Start Poznañ), £ukasz Szeliga 
(Start Bielsko), którzy rywalizowali w 
narciarstwie alpejskim, oraz startuj¹cy w 
biegach narciarskich i biathlonie: Gra¿yna 
Groñ, Anna Szarota, Wies³aw Fiedor, Jan 
Ko³odziej, Kamil Rosiek i Robert W¹tor
(wszyscy Start Nowy S¹cz).
Gratuluj¹c osi¹gniêæ w turyñskich
igrzyskach Tomasz Lipiec podkreœli³, ¿e
sport osób niepe³nosprawnych jest - obok
kwalifikowanego i powszechnego - 

podstawowym filarem w dzia³alnoœci
ministerstwa. Resort bêdzie wspiera³ 
najlepszych sportowców, d¹¿¹c do objêcia 
ich systemem stypendialnym.
- Z ka¿dym rokiem coraz bardziej daje siê 
odczuæ, ¿e nasze osi¹gniêcia s¹ 
doceniane, istotne i wa¿ne dla polskiego
sportu  powiedzia³a Katarzyna Rogowiec. 
Rywalizacja w tegorocznych Zimowych
Igrzyskach Paraolimpijskich by³a znacznie
trudniejsza ni¿ w poprzednich ze wzglêdu
na fakt zawê¿enia grup o ró¿nym stopniu
niepe³nosprawnoœci. Skoñczy³a siê te¿ 
przypadkowoœæ uczestnictwa  kwalifikacja 
do igrzysk odbywa³a siê poprzez starty w 
zawodach Pucharu Œwiata i Europy. Koszty 
udzia³u w imprezach poza Europ¹ by³y zbyt 
wysokie, by mogli uczestniczyæ w nich 
Polacy. Dlatego du¿ym osi¹gniêciem jest 
wywalczenie przez 11 osób prawa startu i 
osi¹gniêcie takich wyników, ¿e wœród 39 
krajów Polska zosta³a sklasyfikowana na 
miejscach 7-8.

niepe³nosprawnych

Igrzysk Paraolimpijskich 
Potwierdzony termin 

2008
Organizatorzy Igrzysk Paraolimpijskich 
w Pekinie potwierdzili termin zawodów.
Zmagania niepe³nosprawnych sportowców 
odbêd¹ siê od 6 do 17 wrzeœnia 2008 r. - 
poinformowa³y chiñskie media.
Po  raz  p ie rwszym w p rogramie  
paraolimpiady znalaz³o siê wioœlarstwo, 
do³¹czy³o do 19 innych dyscyplin 
sportowych.
Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach
w 2004 r. reprezentanci Polski zdobyli 54 
medale, w tym 10 z³otych, 25 srebrnych i 19 
br¹zowych, co da³o im 18. miejsce w 
klasyfikacji medalowej. Najlepsi byli 
Chiñczycy, którzy wywalczyli 141 medali 
(63-46-32).





z życia federacji

25

Ambitne 
Katarzyna Rogowiec odnios³a 
w  9 . Z i m o w y c h  I g r z y s k a c h  
Paraolimpijskich w Turynie ¿yciowy 
sukces, zdobywaj¹c dwa z³ote 
medale i triumfuj¹c w biegach na 5 
km technik¹ dowoln¹ i na 15 km 
technik¹ klasyczn¹.
28-letnia góralka z Rabki-Zarytego 
zapisa³a w czasie turyñskich igrzysk 
jeszcze jeden, zapomniany przez 
media sukces, zosta³a wybrana do 
Rady Zawodniczej Miêdzynarodowego 
Komitetu Paraolimpijskiego (IPC).
- Obok mnie wybrano jeszcze dwie 
osoby: Szwajcara Hansa Burna oraz 
N o r w e g a  E s k i l a  H a g e n a .  
Uzupe³niliœmy dotychczasowy sk³ad 
Rady Zawodniczej Miêdzynarodowego 
komitetu Paraolimpijskiego, wybrany 
na cztery lata podczas Igrzysk 
Paraolimpijskich w Atenach w 2004 
roku -  powiedzia ³a Katarzyna 
Rogowiec.
- Chcia³abym w najbli¿szym czasie 
zaproponowaæ Radzie i IPC, aby 
przyjrza³y siê systemom organizacji i 
s z k o l e n i a  f u n k c j o n u j ¹ c y m  w  
poszczególnych krajach wchodz¹cych 
w sk³ad IPC. Moim zdaniem potrzebna 
jest wymiana doœwiadczeñ, aby 
wyrównaæ poziom wyszkolenia. Sporo 
czasu spêdzi l iœmy w Turynie,
poruszaj¹c te tematy. Zastanawia³am 
siê dlaczego wybrano w³aœnie mnie. 
Mo¿e dlatego, ¿e jestem otwarta na 

Sylwetka zawodniczki

Katarzyna Rogowiec urodzi ³a s iê 
14 paŸdziernika 1977 roku w Rabce-Zdroju. 
¯ycie rozpoczê³a od wielomiesiêcznych 
pobytów w szpitalach. Kiedy mia³a trzy lata, 
podczas sianokosów kosiarka odciê³a jej 
obie rêce. Z tamtych lat niewiele pamiêta.
- Znam te wydarzenia tylko z opowiadañ 
moich rodziców i rodziny. Nauczy³am siê 
jeœæ i piæ, nie maj¹c ju¿ r¹k. Sportowe 
zainteresowania zawdziêczam ojcu, który 
zachêca³ mnie do jazdy na nartach. Nie 
s¹dzi³am, ¿e kiedyœ bêdê odnosi³a tak 
znacz¹ce sukcesy  wspomina Katarzyna.
Katarzyna Rogowiec lubi trenowaæ, braæ 
udzia³ w zawodach. Góralka z Rabki-
Z a r y t e g o ,  u k o ñ c z y ³ a  A k a d e m i ê
Ekonomiczn¹ w Krakowie oraz Studia 
Podyplomowe w Wy¿szej  Szkole 
Zarz¹dzania Personelem w Warszawie.
M ieszka  i  p racu je  w  K rakow ie ,  
w Regionalnym Oœrodku Pol i tyk i  
Spo³ecznej.
- Zaczyna³am piêæ lat temu od pracy na 
stanowisku sekretarki. Obecnie jestem 
specjalist¹ ds. kadr i p³ac. Po powrocie z 
Turynu zosta³am bardzo serdecznie 
powitana przez kierownictwo oœrodka oraz 
kole¿anki i kolegów, którzy z okazji mojego 
sukcesu urz¹dzili w restauracji przyjêcie. 
By³ tak¿e marsza³ek województwa - 
powiedzia³a Katarzyna Rogowiec, która 
jako jedyna z polskiej ekipy paraolimpijskiej 
stanê³a w Turynie na podium.
Mówi, ¿e jest uzale¿niona od sportu. Nie 
skupia siê tylko na narciarstwie biegowym. 
Frajdê sprawia jej zjazd. Uwielbia te¿ 
p³ywaæ i kusi j¹, by wystartowaæ 
w zawodach. Ranne wstawanie, aby przed 
prac¹ zd¹¿yæ na basen, nie jest dla niej 
problemem. Kilka razy bra³a udzia³ 
w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski 
osób niepe³nosprawnych, zdobywaj¹c 
medale w biegach.
- Najchêtniej  startujê na d³ugich 
dystansach. Mo¿e to wynika z tego, ¿e ja 
w ogóle lubiê siê mêczyæ. Kocham ruch, nie 
znoszê monotonii. Z przyjemnoœci¹ siadam 
na przyk³ad na rower i  jadê na 
ponaddwugodzinn¹ wyprawê, najczêœciej 
do Tyñca. Równie¿ chêtnie zak³adam rolki. 
Ale sport to nie jest ca³e moje ¿ycie, bo jest 
jeszcze œcie¿ka zawodowa, towarzyska, 
a teraz, kiedy zosta³am wybrana do rady 
zawodniczej Miêdzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego, dojdzie dzia³alnoœæ na 
tym forum  wyjaœnia Katarzyna Rogowiec.

wszystkie tematy, a mo¿e zawa¿y³o to, 
¿e potrafiê porozumieæ siê w kilku 
jêzykach. Mówiê po angielsku i w³osku. 
Nie mam problemu z rosyjskim i 
francuskim. Teraz wziê³am siê za 
hiszpañski. Oj, gdybym tylko mia³a 
czas.
W 1989 roku IPC zdecydowa³ o 
koniecznoœci powstania reprezentacji 
zawodników. Do 2004 r. organ ten 
znany by³ jako Komitet, w 2004 roku 
przemianowano go na Radê. Na czele 
Rady stoi posiadaj¹ca paszport 
kanadyjski Lilo Ljubisic, jej zastêpc¹ 
jest Holender Rutger Sturkenboom. 
Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski w 
n a s z y m  g r o n i e  r e p r e z e n t u j e  
Egipcjanka Rania Elwani.
S k ³ a d  R a d y  Z a w o d n i c z e j  
M i ê d z y n a r o d o w e g o  K o m i t e t u  
Paraolimpijskiego:
przewodnicz¹ca Lilo Ljubisic (Kanada)
w i c e p r z e w o d n i c z ¹ c y  R u t g e r  
Sturkenboom (Holandia)
cz³onkowie:
Konstantinos Fykas (Grecja)
Ana Garcia-Arcicollar Vallejo
(Hiszpania)
Beatrice Hess (Francja)
Robert Balk (USA)
Rania Elwani (Egipt) - cz³onkini 
MKOl
Katarzyna Rogowiec (Polska)
Hans Burn (Szwajcaria)
Eskil Hagen (Norwegia)

plany pracy

Rubrykê przygotowa³ Jerzy Jakobsche

W finale turnieju integracyjnego w 
tenisie na wózkach na p³ockich kortach 
MCS Arkadiusz Stasiak (IKT P³ock) 
pokona³ swojego kolegê klubowego, 
Mariusza Œmietankê 4:6, 6:3, 6:0. W 
meczu o trzecie miejsce Bronis³aw 

Malinowski (IKT P³ock) zwyciê¿y³ 
Paw³a Miêtrkiewicza (ZSTTW Zielona 
Góra) 6:3; 6:2.
Gra³o 17 zawodników z 7 klubów z ca³ej 
Polski.

Grali niepe³nosprawni tenisiœci
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Zawody lekkoatletyczne prowadzone s¹ w cyklu 
jesienno-wiosennym (wrzesieñ-paŸdziernik 
oraz kwiecieñ-czerwiec). Posumowaniem ich s¹ 
Ogólnopolskie Fina³y na stadionie AWF
w Warszawie.
G³ówne zadania, jakie stawiaj¹ sobie 
organizatorzy "Czwartków Lekkoatletycznych" 
to:
� organizacja serii cyklicznych zawodów 

w sta³ych dniach i miejscach,

dla wszystkich

Do biegugotowi
Lekkoatletyczne imprezy 
masowe 
dla dzieci w wieku 13, 12, 
11 lat i młodszych

Organizacja zawodów
Z a w o d y  l e k k o a t l e t y c z n e  d l a  d z i e c i  
organizowane s¹ zgodnie z opracowanym 
regulaminem zawodów oraz programem 
komputerowym - Komputerowa Baza Danych 
Uczestników - Tabele Wyników.
Zawody organizowane s¹ w 63 miastach 
w nastêpuj¹cych konkurencjach biegowych 
i technicznych:
dziewczêta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, 
skok wzwy¿, rzut pi³eczk¹ palantow¹;
ch³opcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok 
wzwy¿, rzut pi³eczk¹ palantow¹.
Przez dwanaœcie lat impreza sportowa „Czwartki 
Lekkoatletyczne" sta³a siê trwa³ym elementem 
sportowego krajobrazu Polski.

O sukcesie „czwartków" decyduje wiele ogniw,
m.in.:  profesjonalnie dzia³aj¹ce biuro 
Stowarzyszenia „Sport Dzieci i M³odzie¿y" pod 
kierownictwem wiceprezesa Mariana Woronina,
by³ego rekordzisty Europy na 100 m, 
wykazuj¹cy du¿e zaanga¿owanie organizatorzy 
zawodów w poszczególnych miastach, 
oferuj¹ce pomoc finansow¹ Ministerstwo 
Sportu, samorz¹dy lokalne i darczyñcy.
Zainteresowanych zapraszamy do udzia³u 
w kolejnych „Czwartkach Lekkoatletycznych” 
(XIII edycji), które rozpoczn¹ siê we wrzeœniu br.,
oraz na stronê internetow¹ stowarzyszenia 
www.czwartki.pl

� stworzenie systemu motywuj¹cego dla 
zawodników, nauczycieli i szkó³,

� stworzenie systemu informacyjnego 
o wynikach,
� wytworzenie u dzieci chêci rywalizacji 

w zawodach ogólnopolskich.
Wyniki z przeprowadzonych w danym mieœcie 
poszczególnych zawodów mog¹ poznaæ 
wszyscy zainteresowani t¹ dyscyplin¹ sportu, tj. 
zawodnicy, nauczyciele, trenerzy i sympatycy,
gdy¿ udostêpnione s¹ w elektronicznej wersji na 
stronach internetowych organizatorów oraz w 
centralnej bazie danych g³ównego organizatora, 
Stowarzyszenia „Sport Dzieci i M³odzie¿y".

Finał Ogólnopolski
Fina³ Ogólnopolski XII edycji „Czwartków 
Lekkoatletycznych" odby³ siê 11-13 czerwca 
2006 r. na stadionie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Uroczystego otwarcia 
zawodów tradycyjnie dokona³  prezes 
Stowarzyszenia „Sport Dzieci i M³odzie¿y", 
Andrzej Majkowski.
W zawodach uczestniczy³o 3340 zawodników 
(dziewczêta i ch³opcy) z 61 miast Polski. 
Zawodnicy i opiekunowie zakwaterowani byli na 
terenie miasteczka namiotowego. Udzia³ w 
imprezie pozwoli³ nawi¹zaæ wiele przyjaŸni oraz 
umo¿liwi³ integracjê dzieci z ró¿nych œrodowisk. 
Dzieci uczy³y siê, co znaczy rozbudzanie ducha 
sportowej rywalizacji, zasad fair play, mêstwa, 
odpornoœci na stres oraz przysposobienia do 
dzia³ania w zespole. Wiêkszoœæ zawodników po 
raz pierwszy mog³a zwiedziæ Warszawê.
W czasie wolnym od startów przeprowadzane 
by³y gry i konkursy.

Wszyscy uczestnicy tegorocznego fina³u 
otrzymali koszulki od g³ównego sponsora, 
Banku Zachodniego WBK SA. Zdobywcy 
pierwszych trzech miejsc zostali nagrodzeni 
pucharami i drobnymi upominkami. Dla 
najlepszych w ka¿dej konkurencji i kategorii 
wiekowej stowarzyszenie tradycyjnie ufundo-
wa³o tygodniow¹ wycieczkê do Eurodisneyladu 
pod Pary¿em.
Podobnie jak w latach poprzednich, impreza 
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem 
massmediów i œci¹gnê³a na p³ytê stadionu TVN 
24, Telewizjê Publiczn¹, Telewizyjn¹ Agencjê
Informacyjn¹ oraz przedstawicieli prasy 
krajowej i regionalnej.
Zawody ogl¹dali przedstawiciele w³adz 
pañstwowych i samorz¹dowych, m.in. pos³owie, 
prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rodzice, 
sponsorzy, sympatycy lekkiej atletyki oraz znani 
sportowcy, np. Irena Szewiñska, Jacek Wszo³a, 
Zenon Licznerski.

Klasyfikacja medalowa miast
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Lista zwyciêzców
XII Ogólnopolskiego
Fina³u Czwartków
Lekkoatletycznych
2006
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Zawody miêdzynarodowe
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i M³odzie¿y" po 
raz pierwszy zorganizowa³o miêdzynarodowe 
zawody lekkoatletyczne dla dzieci z Republiki 
Czeskiej, Estonii, Litwy, £otwy. S³owacji, 
Wêgier i Polski.
Zawody odby³y siê na stadionie AWF w 
Warszawie 15-16 czerwca 2006 roku.
Ceremonii otwarcia dokona³ Andrzej
Majkowski, prezes Stowarzyszenia, który 
serdecznie powita³ zawodników, opiekunów i 
zgromadzonych goœci.
W  t y c h  h i s t o r y c z n y c h  z a w o d a c h  
zorganizowanych po raz pierwszy w Europie 
startowa³y dzieci w wieku 11, 12 i 13 lat. Ekipa 
z wczeœniej wymienionych pañstw liczy³a 36 
zawodników, Polskê reprezentowali finaliœci 
XII Ogólnopolskiego Fina³u Czwartków 
Lekkoatletycznych. Zawody organizowane 
by³y w nastêpuj¹cych konkurencjach 
biegowych i technicznych:
dziewczêta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, 
skok wzwy¿, rzut pi³eczk¹ palantow¹;
ch³opcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, 
skok wzwy¿, rzut pi³eczk¹ palantow¹.
Wielk¹ pomoc w zorganizowaniu zawodów i 
zapewnieniu udzia³u ekip zagranicznych 
okazali Ambasadorzy Pañstw Grupy 
Wyszegradzkiej i Ba³tyckich, którzy gor¹co 
dopingowali swoich zawodników podczas 
zawodów i organizowali im program
pozasportowy, przyjmuj¹c ich w swych 
ambasadach.
Impreza ta przyczyni³a siê do prze³amywania 
barier i pokonywania wzajemnych niechêci 
miêdzy narodami. Po przyst¹pieniu Polski do
zjednoczonej Europy wszelkie dzia³ania,
równie¿ na niwie sportu, prowadz¹ do 
unormowania stosunków z naszymi 
s¹siadami.
Pobyt zawodników w Polsce mia³ charakter 
nie tylko sportowy. Dzieci oraz ich 
opiekunowie mogli zwiedziæ Warszawê.
Zapoznali siê z kultur¹ i histori¹ naszej stolicy.
Niezale¿nie od zdobytych medali, pobyt w 
Warszawie by³ dla wszystkich du¿ym
wyró¿nieniem.
Podobnie jak Ogólnopolski Fina³ „Czwartków
Lekkoatletycznych", równie¿ ta impreza 
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
massmediów.

Miejsce Pañstwo Z³oto Srebro Br¹z

1 Polska 23 5 1

2 Litwa 5 7 11

2 £otwa 4 12 7

4 Wêgry 2 5 6

5 Estonia 2 5 5

6 S³owacja - 2 2

7 Czechy - 1 3

Klasyfikacja medalowa państw

sport 
dla wszystkich
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Stowarzyszenie planuje

zorganizowanie kolejnych

zawodów miêdzynaro-

dowych, chc¹c zainte-

resowaæ t¹ imprez¹

odpowiednie

urzêdy Unii Europejskiej.

El¿bieta Piotrowska
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Bez cienia przesady mo¿na 
powiedzieæ, ¿e jubileuszowe X 
Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y 
Salezjañskiej w Futsalu, które 
odby³y siê 3-5 lutego 2006 r. w 
Z a b r z u ,  b y ³ y  p r a w d z i w y m  
sportowym œwiêtem dla ponad 200
uczestników z salezjañskich 
stowarzyszeñ sportowych z 
ró¿nych stron Polski.
Przyjechali do Zabrza z ca³ej Polski.
Wszyscy zostali zakwa-terowani w 
Sa lez jañsk im Zespo le  Szkó ³  
Publicznych na osiedlu Helenka, 
gdzie od kilku lat prowadzi dzia³alnoœæ 
Szko³a Salezjañska a tak¿e Stowarzy-
szenie Lokalne Salezjañskiej  
Organizacji Sportowej Salos Splot 
Sport. W szkole panowa³a atmosfera
przyjaŸni i ¿yczliwoœci.
Co roku podnosi siê poziom sportowy 
igrzysk. Nastêpuje te¿ rozwój w sferze 
wychowawczej, moralnej i spo³ecznej 
wra¿-liwoœci. To s¹ dla nas sprawy
integralnie ze sob¹ po³¹czone. 
Dbamy bowiem o wszechstronny 
rozwój naszych podopiecznych.
Igrzyska zosta³y zorganizowane 
inaczej ni¿ dotychczas. Przedtem 
m³odzie¿ by³a zakwaterowana w kilku 
miejscach, teraz mieszka³a w jednej 

szkole i  by³a z tego bardzo
zadowolona. Po zawodach rozkwita³o 
¿ycie towarzyskie. Ch³opcy grali w 
bilard, tenisa sto³owego, pi³karzyki, 
rozmawiali na ró¿ne tematy, mieli do 
dyspozycji kawiarenkê. Warto tak¹ 
formu³ê igrzysk w futsalu zastosowaæ
w przysz³oœci.
Organizacji igrzysk podjêli siê 
przedstawiciele SL Salos Splot 
S p o r t  Z a b r z e .  To o g r o m n e
przedsiêwziêcie wymaga³o wielu 
dzia³añ. Ca³oœæ koordynowali: 
ks. Sylwester Rozemberg - prezes i 
Rafa³ Strzelecki - wice-prezes 
zabrzañskiego Salosu. Pomagali im 
trenerzy, zawodnicy, uczniowie szko³y 
salezjañskiej. Mecze prowadzi³o 
oœmiu sêdziów z Podokrêgu Zabrze 
PZPN.
Wszyscy  uczes tn i cy  i g r zysk  
zachwyceni byli hal¹ przy ulicy 
Matejki, nale¿¹c¹ do Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 
Ze wzglêdu na rozmiary hali mo¿na 
by³o jednoczeœnie rozgry-waæ mecze 
w trzech kategoriach. Patronat nad
igrzyskami obj¹³ prezydent Miasta
Zabrze, Jerzy Go³ubowicz. Nagrody 
ufundowa³ Wydzia³ Kultury, Sportu i 
Promocji Miasta.

Podczas uroczystego otwarcia 
igrzysk w sali gimnastycznej Szko³y 
Salezjañskiej modlono siê w intencji 
ofiar tragedii w Katowicach. W czêœci 
artys-tycznej wyst¹pi³ Miros³aw
Muzykant, który jest obecnie 
p iastunem rekordu œwiata w 
szybkoœci uderzeñ pa³eczkami 
perkusyjnymi na minutê. Pan 
Miros³aw urzek³ m³odzie¿ swoimi 
umiejêtnoœciami oraz osobo-woœci¹.
Z atrakcji wymieniæ nale¿y wizytê w 
Aqua Parku oraz zwiedzanie Sztolni
Czarnego Pstr¹ga i zabyt-kowej 
kopalni srebra.

Salezjańska Organizacja Sportowa 
Rzeczypospolitej Polskiej

X Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

Wyniki

Kat. A (rocznik 1989 i m³odsi)

1. Szczecin
2. Sieradz
3. Œwiêtoch³owice
4. Zabrze
5. Sosnowiec
6. Dobieszczyzna

Najlepszy zawodnik: Piotr 
Andrzejewski (Œwiêtoch³owice), 
najlepszy bramkarz: Damian Pa³us 
(Zabrze)

Kat. B (rocznik 1990 i m³odsi)

1. Sosnowiec
2. Zabrze
3. S³upsk
4. Sieradz
5. Lubin
6. £ódŸ

Najlepszy zawodnik: Pawe³ 
Sowizdrza³ (Sieradz), najlepszy 
bramkarz: Kamil Parda³a 
(Sosnowiec)

Kat. C (rocznik 1993 i m³odsi)

1. Debrzno
2. Bydgoszcz
3. Ostróda
4. Lubin
5. Dobieszczyzna
6. Kraków

Najlepszy zawodnik: Damian 
Tokarski (Bydgoszcz), najlepszy 
bramkarz: Dawid Bia³as (Debrzno)
Puchar Fair Play, ufundowany przez 
Piotra Nurowskiego, prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
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M³odzie¿y
SalezjañskiejXVII Œwiatowe Igrzyska

z życia federacji

Od 30 kwietnia do 5 maja 2006 r. odbywa³y 
siê w Zagrzebiu XVII Œwiatowe Igrzyska 
M³odzie¿y Salezjañskiej. Wziê³y w nich
udzia³ 104 dru¿yny, reprezentuj¹ce 13 
krajów. £¹cznie w igrzyskach uczestniczy³o
1234 salezjañskich sportowców, a razem z 
animatorami i opiekunami oko³o 1500 osób.
Igrzyska rozpoczê³y siê 1 maja uroczyst¹ msz¹
œw. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji 
Zagrzeb, JE kard. Vlado Košiæ, oraz 
inspektora salezjanów w Chorwacji, ks.
Ambrozije Matušiæ. Msza œw. odby³a siê w 
sanktuarium Œwiêtej Matki Wolnoœci,
wybudowanym z okazji odzyskania przez 
Chorwacjê niepodleg³oœci 1991-95.
Po mszy œw. przy sanktuarium odby³a siê 
uroczystoœæ otwarcia igrzysk. Wci¹gniêta
zosta³a flaga PGS I oraz zapalony znicz.
Odczytano list od genera³a salezjanów.
Pozdrowienia do uczestników igrzysk skierowali 
wiceminister sportu, inspektor salezjanów oraz
prezydent PGS I, który równie¿ otwiera³ 
igrzyska.
W igrzyskach uczestniczy³y repre-zentacje z 
nastêpuj¹cych krajów: Austria, Boœnia-
Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Egipt, 
Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, 
S³owacja, Syria, Ukraina, W³ochy.
Uczestnicy (dziewczêta i ch³opcy) rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: A  1988 i 
m³odsi, B - 1990 i m³odsi, w nastêpuj¹cych 
dyscyplinach: koszykówka, pi³ka no¿na 5-oso-

Pi³ka no¿na 5-osobowa
ch³opców

Kat. A

1. Hiszpania (Valencja)
2. Chorwacja (Zagrzeb)
3. Chorwacja (Zagrzeb)

Kat. B

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Chorwacja (Split)
3. Austria (Unterwaltersdorf)

Pi³ka no¿na 11-osobowa
ch³opców

Kat. A

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Hiszpania (Alicante)
3. Niemcy (Essen)

Kat. B

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Polska (Soko³ów Podl.)
3. Chorwacja (Ilok)

Tenis sto³owy  gra pojedyncza 
dziewcz¹t

Kat. A

1. Polska (Ostróda) - Joanna
    Dêbska
2. Polska (Szczecin) - 
    Katarzyna Horoszko
3. Polska (Ostróda) - Monika
    Próchnicka

XVII Œwiatowe Igrzyska M³odzie¿y
Salezjañskiej

bowa, pi³ka no¿na 11-osobowa, pi³ka 
siatkowa, tenis sto³owy.
P o d c z a s  i g r z y s k  o d b y ³  s i ê  I I
Sprawozdawczo-Wyborczy Z jazd 
Delegatów Polisportive Giovanili  
Salesiane Interna-zionale, na którym 
przyjêto strategiê dzia³ania organizacji na
najbli¿sz¹ kadencjê oraz wybrano w³adze.
Na stanowisko prezydenta zosta³ ponownie 
wybrany prof. Giuseppe Bracco (W³ochy),
natomiast z Polski do zarz¹du ks. Edward 
Pleñ, a do Ko-misji Rewizyjnej s. Bo¿enna
Stawecka.
W trakcie igrzysk odby³ siê „okr¹g³y stó³”, 
dyskusja nt. Edukacja poprzez sport.
Uczestniczyli w niej minister sportu dr 
Dragan Primorac oraz wiceminister Dražen
Harasin, prezydent Komitetu Olimpijskiego 
Chorwacji Zlatko Mateša oraz sekretarz 
generalny Josip Èop, profesorowie 
Fakultetu Socjologicznego Uniwersytetu w 
Zagrzebiu - dr Vladimir Findak i dr Dragan
Milanoviæ, prezydent PGS I prof. Giuseppe
Bracco, prezydent PGS w Chorwacji ks. 
Ivan Marijanoviæ, by³y repre-zentant 
Chorwacji w koszykówce Stojko Vrankoviæ,
dziennikarz telewizyjny Bruno Kovaèeviæ i 
delegat salezjanów do PGS I ks. Roberto
Guarino SDB oraz wielu innych. Salos RP 
reprezen towa l i :  p rezes  Zbigniew
Dziubiñski, wiceprezes ks. Edward Pleñ
SDB i wiceprezes s. Bo¿enna Stawecka

CMW. Zabieraj¹cy g³os skoncentrowali sw¹ 
uwagê miêdzy innymi na nastêpuj¹cych 
zagadnieniach:
1. Specyfika salezjañskiej edukacji poprzez 
sport,
2. Sportowa edukacja m³odzie¿y a
gwiazdorstwo,
3. Komunikacyjna i integracyjna funkcja 
sportu.
Zakoñczenie igrzysk odby³o siê w hali 
sportowej Mladost. Podczas uroczystoœci 
uhonorowano najlepszych oraz przekazano 
flagê PGS I delegacji niemieckiej, 
organizatorom igrzysk w Duisburgu-Essen w
2007 r.
Reprezentacja Salos RP zapre-zentowa³a 
siê nad wyraz okazale, w rywalizacji 
sportowej zajmuj¹c 2 pierwsze, 7 drugich i 7
trzecich miejsc. Wypad³a doskonale w 
wymiarze kulturowym. Nie mia³a sobie 
równych podczas uroczys-toœci zamkniêcia 
igrzysk. Z tego tytu³u pod jej adresem pad³o 
wiele ciep³ych s³ów ze strony przedsta-
wicieli organizatorów i innych reprezentacji.

Pi³ka siatkowa dziewcz¹t
Kat. A (1988 i m³odsze)

1. Chorwacja (Rijeka)
2. Chorwacja (Zagrzeb)
3. Polska (Szczecin)

Kat. B (1990 i m³odsze)

1. Niemcy (Essen)
2. Polska (Kraków)
3. Polska (£ódŸ)

Pi³ka siatkowa ch³opców
Kat. A

1. Chorwacja (Rijeka)
2. Polska (Zabrze)
3. Polska (Ostrów Wlkp.)

Koszykówka dziewcz¹t
Kat. A

1. W³ochy (Cagliari)
2. Niemcy (Essen)
3. Polska (Czaplinek)

Koszykówka ch³opców
Kat. A

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Polska (E³k)
3. Niemcy (Essen)

Kat. B

1. W³ochy (Turyn)
2. Chorwacja (Zagrzeb)
3. W³ochy (Cagliari)

Kat. B

1. Chorwacja (Zagrzeb) - 
    Nika Bobnar
2. Chorwacja (Zagrzeb) - 
    Josipa Vrièko
3. Polska (Szczecin) - Marta 
    Szymañska

Tenis sto³owy  gra pojedyncza 
ch³opców

Kat. A

1. Chorwacja (Zagrzeb) - 
Viktor Grantverger

2. Polska (Pieszyce) - Piotr 
    Pawlus
3. Polska (Chojnice) -
    Bartosz Wójcik

Kat. B

1. Polska (Szczecin) - Micha³ 
    Kluczyñski
2. Czechy (Praga) - Ivo Loska
3. Polska (Szczecin) - Emil 
    £ukawski

Tenis sto³owy - gra dru¿ynowa
dziewcz¹t

Kat. A

1. Polska (Szczecin)
2. Polska (Ostróda)
3. Chorwacja (Pazin)

Kat. B

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Polska (Ostróda)
3. Polska (Chojnice)

Tenis sto³owy - gra dru¿ynowa
ch³opców

Kat. A

1. Chorwacja (Zagrzeb)
2. Polska (Pieszyce)
3. Polska (Soko³ów Podl.)

Kat. B

1. Polska (Szczecin)
2. Czechy (Praga)
3. Polska (Szczecin)
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 Elektrociep³owni
Puchar

W salach sportowych Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych w Redzie, Szko³y 
Podstawowej nr 6 i Szko³y Podstawowej
nr 11 w Wejherowie odby³ siê Futsalowy 
Turniej Oldbojów o puchar Dyrektora
Technicznego Elektrociep³owni Wybrze¿e. 
W zawodach s tar towa³o  9  dru¿yn,  
sk³adaj¹cych siê z zawodników 35-letnich 
i starszych.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna KS Amator
Goœcicino, która w meczu fina³owym pokona³a 
zespó³ Elektrociep³owni Gdañsk 2:0.
Finaliœci wyst¹pili w nastêpuj¹cych sk³adach: KS
Amator Goœcicino - Piotr Baranowski, Miros³aw
Cirocki, Witold Cirocki, Dariusz ¯erdziewski, 
Mieczys³aw Franczyk, Jan Bering, Ryszard 

Cirocki, Krzysztof Seroczyñski; Elektrociep³ownia
Gdañsk - Dariusz Redlarski (najlepszy bramkarz
turnieju), Piotr Mrowiec, S³awomir Orszulak, 
Dariusz Gajewski, Piotr Ni¿ygorocki, Bogdan 
Pokrywczyñski, Krzysztof Kwiatkowski, Leszek 
Ossowski, Pawe³ Mierzwicki, Marek Górny.
Wyniki meczów fina³owych
o VII miejsce: PKS Bolszewianka Bolszewo  KS 
Larix Kostkowo 2:0 (1:0) (Krzysztof Wróblewski,
Cezary Baranowski), EkoProd Szemud Larix 0:1
(Grzegorz Maj)

- o V miejsce: Auto Brudniewicz Wejherowo 
KS Sychowianka Sychowo 5:2 ( 2:0)
(Jaros³aw Wicki 4, Jacek Paszki  Szczepan 
Kass, S³awomir Czerwionke)

- o I I I  miejsce: BorHyd Wejherowo 

Elektrociep³ownie Gdynia 2:1 (1:0) 
(Zbigniew Jantowski ,  W³odzimierz
Dawidowski)

- o I miejsce: KS Amator Goœcicino 
Elektrociep³ownie Gdañsk 2:0 (1:0) (Dariusz 
¯erdziewski, Mieczys³aw Franczyk)

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Zbigniew 
Jantowski (BorHyd). Najlepsi strzelcy: 13 bramek
- Witold Cirocki (Amator), 12 bramek - Jaros³aw 
Wicki (Auto), 8 bramek - W³odzimierz Dawidowski 
(Borhyd).
Ogó³em w ramach mistrzostw rozegrano 28
futsalowych meczów, które sêdziowali: Wojciech
Kuziel, Leszek Lenda i Zdzis³aw Mikuta.
Organizatorem zawodów by³o Wejherowskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Puchar
50 dru¿yn startowa³o w Turnieju Halowej 
Pi³ki No¿nej o puchar 356-lecia Wejherowa. 
Zawody rozegrano w Sali sportowej Szko³y 
podstawowej nr 11 w Wejherowie. W meczu 
fina³owym spotka³y siê zespo³y: TKKF 
Margines Wejherowo i Auto Brudniewicz 
Wejherowo.
W dobrym, stoj¹cym na wysokim poziomie meczu
zwyciê¿y³ Margines 10:5 (5:3), a finaliœci wyst¹pili 
w nastêpuj¹cych sk³adach: TKKF MARGINES 
Wejherowo: Micha³ Miotk (najlepszy bramkarz
turnieju),  Przemys³aw Michalak, Rafa³  
Baranowski, Adam Baranowski,  Pawe³ 
Baranowski, Krystian Op³atkowski (najlepszy 
strzelec turnieju  14 bramek), Jacek Wicon 
(najlepszy zawodnik turnieju), Krzysztof Czoska,
Szymon Cholcha; Auto Brudniewicz Wejherowo: 
Tomasz Fija³kowski, Jaros³aw Wicki, Daniel 
Bogucki, Dawid Bogucki, Jacek Paszki, Zdzis³aw 
Mach, Jakub Beckier, Janusz Baronowski, 
Roman Formella.
Zawody sêdziowali: Lech Brauer, Zdzis³aw Mikuta 
i Leszek Lenda. Organizatorem turnieju by³o 
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej.

dla Marginesu

356-lecia
Wejherowa

Zżycia federacji
sport dla wszystkich
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z życia federacji

Puchar Jakuba19 dru¿yn startowa³o w Turnieju Pi³ki No¿nej
o Puchar Jakuba Wejhera, który rozegrano
na boisku TKKF w Wejherowie. W meczu 
fina³owym spotka³y siê dwa wejheroweskie 
zespo³y BorHyd i Bendiks. Zaciêty, bardzo 
wyrównany i stoj¹cy na wysokim poziomie mecz 
zakoñczy³ siê remisem 1:1. W 26 minucie 
prowadzenie dla BorHydu zdoby³ strza³em g³ow¹
Marcin Wiêchowicz. Wyrównanie, w 48 minucie
zawodów, uzyska³ Bogdan Pionk, pewnie 
wykonuj¹c rzut karny.
O zdobyciu pucharu Jakuba zadecydowa³a seria 
rzutów karnych, w których lepsi (4:3) okazali siê 
futboliœci BorHydu (ciekawostk¹ jest to, ¿e obaj 
bramkarze obronili a¿ 9 rzutów karnych).
Finaliœci wyst¹pili w nastêpuj¹cych sk³adach: 
BorHyd Wejherowo: Piotr Joryn, Micha³ Detlaf,
Micha³ Rzyczkowski, Mariusz ¯elazko, Leszek
Stebnicki, W³odzimierz Dawidowski, Piotr Mibryk, 
Tomasz Tokarczyk, Marcin Wiêchowicz (najlepszy
strzelec turnieju  4 bramki), Maciej Sielakow,
Przemys³aw Oficjalski, S³awomir Dublinowski,
Krzysztof Oficjalski, Bart³omiej Gronowicz;
Bendiks Chopina Wejherowo: Marcin Burka 
(najlepszy bramkarz turnieju), Mariusz Bladowski, 
Grzegorz Pionk, Andrzej Bonis³awski, Brunon
Przytocki, Krystian Gierszewski, Robert Halman, 
Bogdan Pionk (najlepszy zawodnik turnieju), 
Wojciech Rigga, Aleksander Krampa, Rafa³
Leske, Jakub Kruk, Tomasz Wasik, Józef 

dla
BorHydu

Przytocki, Dean Russel, Mariusz Macholl.
Zawody sêdziowali: Eugeniusz Mudlaf oraz 
Leszek Lenda. Organizatorem turnieju by³o 
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej. Fundatorem g³ównej nagrody ligi 
pucharu Jakuba Wejhera  by³ Jacek Mehring
(w³aœciciel firmy Bendiks z Wejherowa).

Puchar 48-lecia WTKKF
52 dru¿yny startowa³y w Turnieju Halowej 
P i ³ k i  N o ¿ n e j  o  p u c h a r  4 8 - l e c i a  
Wejherowskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej. Zawody rozegrano w sali
sportowej Szko³y Podstawowej nr 11 w 
Wejherowie.
W meczu fina³owym spotka³y siê zespo³y: Auto
Brudniewicz Wejherowo i TKKF Prospekt 
Wejherowo. Pewne zwyciêstwo odnieœli 
reprezentanci Auto, którzy po dobrym, stoj¹cym 
na wysokim poziomie meczu, zwyciê¿yli 9:2.
Finaliœci wyst¹pili w nastêpuj¹cych sk³adach: 
Auto Brudniewicz Wejherowo: Tomasz
Fija³kowski (najlepszy bramkarz turnieju), 
Jaros³aw Wicki (najlepszy strzelec - 21 bramek), 
Dawid Bogucki, Daniel Bogucki (najlepszy 
zawodnik turnieju), Jacek Paszki, Zdzis³aw Mach,
Jakub Beckier, Dawid Baranowski, Roman 
Formella, Krzysztof Lezner, Kendy Motter,
Bartosz Orañski, Sebastian Mielke; TKKF
Prospekt Wejherowo: Maciej Kicior, Stanis³aw 
Fornalik, Jakub Pluskota, Bartosz Baszowski, 
S³awomir Sobolewski, Tomasz Dymarczyk, 
£ukasz Klawikowski, Jacek Próchniaki, Patryk 
Machelski.
Zawody sêdziowali: Lech Brauer, Zdzis³aw Mikuta
i Leszek Lenda. Organizatorem turnieju by³o 
Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej.

Auto Brudniewicz
dla
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Na zdjêciu zwyciêzca turnieju - dru¿yna Auto

Leszek Lenda



25Jubileuszowy 25
Międzynarodowy BiegWarciañski

Ma³gorzata Jamróz z Warszawy
i Witalij Shafar z Ukrainy zwyciê¿aj¹ 
w 25 Miêdzynarodowym Biegu 
Warciañskim im.  Zdzis ³awa 

Tradycyjnie, z udzia³em kilku tysiêcy uczestników,
na kilkunastu dystansach, przeprowadzony zosta³ 
Jubi leuszowy 25 Miêdzynarodowy Bieg 
Warciañski, zorganizowany pod patronatem 
prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego.
Impreza poprzedzona zosta³a biegami na ró¿nych 
dystansach z udzia³em dzieci z miejscowych
przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i 
liceów. W imprezie nie zabrak³o równie¿ m³odzie¿y
n iepe ³nosprawnej  oraz  reprezentantów
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci z terenów 
przyleg³ych województw.
Najl iczniej jednak w biegach startowali 
reprezentanci szkó³ podstawowych (ponad 2000 
osób), œwietnie przygotowani kondycyjnie przez 
nauczycieli wychowania fizycznego.
Po raz pierwszy przeprowadzone zosta³y 
Mistrzostwa Polski So³tysów, a pierwszym
zwyciêzc¹ zosta³ Sylwester Dudek z miejscowoœci 
Rudnik. Równie¿ w ramach Miêdzynarodowego 
Biegu Warciañskiego przeprowadzone zosta³y 
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, których 
zwyciêzc¹ zosta³ Zenon Lewandowski z 
Ciechanowa.
Honorowy patronat nad imprezami sprawowa³ 
prezydent RP Aleksander Kwaœniewski, który
ufundowa³ puchar dla zwyciêzcy g³ównego biegu,
oraz Polski Komitet Olimpijski.
Komitet Honorowy:

- Aleksander Kwaœniewski  prezydent RP

- M a r i a  K w a œ n i e w s k a M a l i s z e w s k a  
Olimpijka

- Gra¿yna Rabsztyn  Olimpijka
- Ireneusz Niewiarowski  pose³ na Sejm RP
- Ryszard S³awiñski  cz³onek KRRiT

Patronat Medialny:
- Polskie Radio SA Program I
- TelewizyjnaAgencja Informacyjna
- Redakcja „Przegl¹du Koniñskiego”

Wspó³organizatorzy
- Po l sk i  Zw i¹zek  Lekk ie j A t l e t yk i  w  

Warszawie
- Zarz¹d G³ówny TKKF w Warszawie
- Polskie Radio SA w Warszawie
- Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu
- Wielkopolskie TKKF w Poznaniu
- Starostwo Powiatowe w Kole
- Zarz¹d G³ówny TPD w Warszawie
- Redakcja „Gazety Poznañskiej”
- Redakcja „Przegl¹du Koniñskiego”
- Radio „Flash” w Koninie
- Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Kole
- Miejski Zak³ad Us³ug Komunalnych w 
Kole
- Telewizja Kablowa w Kole
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kole
- Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Kole
- Komenda Powiatowa Policji w Kole
- Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y 

Po¿arnej w Kole
G³ównymi organizatorami, jak zawsze, byli 
dzia³acze Ogniska Statutowego TKKF „Sokó³” w 
Kole oraz Urz¹d Miejski w Kole.

Po uroczystym otwarciu jako 
pierwsi na trasê biegu wystartowali 
„przedszkolacy”.
Oto oficjalne rezultaty:

200 m dziewcz¹t (przedszkola)
1. Wiktoria Kwaœniewska  Przedszkole Nr 5
2. Marta Makarowicz  Przedszkole Nr 3
3. Klaudia Leœniewska  Przedszkole Nr 3

200 m ch³opców (przedszkola)
1. Damian Grabowski  Przedszkole Nr 1
2. Beniamin Nowak  Przedszkole Nr 3
3. Hubert Biliñski  Przedszkole Nr 3

Uwaga :  Ze  wzg lêdu  na  du¿¹  i l o œæ  
przeprowadzonych biegów nie podajemy 
wyników m³odzie¿y szkó³ podstawowych, 
gimnazjów i liceów.
Oto oficjalne rezultaty biegu na dystansie 10 000 
m kobiet i mê¿czyzn w biegu g³ównym XXV 
Miêdzynarodowego biegu Warciañskiego:

Kobiety
1. Ma³gorzata Jamróz  Warszawa

„Warszawianka”
2. Dorota Ustianowska  Czêstochowa
3. Ma³gorzata Sobañska  Poznañ
4. Iwona Lewandowska  W³oc³awek „Vektra”
5. Tetiana Byeloral  Ukraina

Mê¿czyŸni
1. Witalij Shafar  Ukraina
2. Leonid Rybak  Ukraina „Winnica”
3. Pawe³ Ochal  Bydgoszcz
4. Mathew Kibowen  Kenia „Marakwet”
5. Jura Giezun  Ukraina „Winnica”

Kategoria: kobiety K-20
1. Iwona Lewandowska  W³oc³awek
2. Tatiana Medunytsia  Ukraina
3. Katarzyna Piecha  jastrzêbie

Kategoria K-30
1. Ma³gorzata Jamróz  Warszawa
2. Dorota Ustianowska  Czêstochowa
3. Ma³gorzata Sobañska  Poznañ

Kategoria K-40
1. Barbara Krawczyk  Ostróda
2. El¿bieta Buniewska  Ostróda
3. Olena Bo¿enko  Warszawa

Kategoria: mê¿czyzni M-20
1. Witalij Shafar  Ukraina
2. Leonid Rybak  Ukraina „Winnica”
3. Pawe³ Ochal  Bydgoszcz

sport 
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Start do g³ównego biegu na dystansie 10 km 
nast¹pi³ z miejscowoœci Che³mno nad Nerem, spod 
Pomnika Ofiar Faszyzmu  poprzedzony z³o¿eniem 
wi¹zanki kwiatów przez delegacjê zawodników oraz
przedstawicieli w³adz miasta Ko³a.
Do „ambasadorów biegania” mo¿na zaliczyæ pos³a 
Ireneusza Niewiarowskiego, który od wielu lat
tradycyjnie startuje nie tylko w Miêdzynarodowym 
Biegu Warciañskim, ale w innych imprezach 
biegowych organizowanych w Kole. Podobne s³owa
uznania nale¿¹ siê burmistrzowi miasta Ko³a, który 
od wielu lat startuje w g³ównym biegu lub z
uœmiechem wrêcza puchary i nagrody osobom
zajmuj¹cym czo³owe miejsca w organizowanych 
biegach.
Niektórzy dzia³acze zastanawiaj¹ siê, dlaczego 
ka¿dego roku jest tak du¿a frekwencja startuj¹cych
w Kole. OdpowiedŸ jest prosta. Doskona³a 
organizac ja,  punktualn ie  rozpoczynane
konkurencje, mi³a atmosfera stwarzana przez 
organizatorów i losowanie upominków, które 
otrzymuj¹ osoby startuj¹ce bez wzglêdu na zajête 
miejsce  oto odpowiedŸ na zadawane pytania.
Obserwuj¹c organizacjê biegów na terenie kraju, z 
wielk¹ satysfakcj¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e 
„brylantowa” szóstka osób, które od 25 lat s¹ 
organizatorami  wszystk ich imprez pod 
przewodnictwem komandora biegów Ryszarda 
Lenartowicza  spisuje siê na medal olimpijski.
Z tej szóstki nale¿y szczególnie wyró¿niæ Stefana 
Wa³êsê, Urszulê Rapusta, Bo¿enê Simiñsk¹, 
Katarzynê Swarcewicz oraz wieloletniego prezesa 

Wyró¿nienia dla dzia³aczy
W uznaniu zas³ug w upowszechnianiu kultury fizycznej wœród dzieci i m³odzie¿y prezes Zarz¹du 
G³ównego TPD Wies³aw Ko³ak wrêczy³ dzia³aczom Medal im. dr Henryka Jordana oraz odznaki 
honorowe „Przyjaciel Dziecka”. W terminie wczeœniejszym na wniosek Centralnej Komisji Sportu 
Zarz¹du G³ównego TPD  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyzna³o Medal Komisji 
Edukacji Narodowej komandorowi biegów Ryszardowi Lenartowiczowi.
Podczas zakoñczenia XXV Miêdzynarodowego Biegu Warciañskiego dzia³aczom wrêczono 
dyplomy uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gratulujemy!

Kategoria M-30
1. Rietrard Rotich  Kenia „Marakwet”
2.Aleksander Ba³khowitin Rosja „Bawa³”
3. Tomasz Nasta³ek  Tomaszów Lubelski

Kategoria M-40
1. Jerzy Urbañczyk Turek
2. Marian Œwitoñ  Bukowina 
3. Tomasz Bret  Ko³o

Kategoria M-50
1. Grzegorz Kowalski  Gniezno
2. Jerzy Neumann  Swarzêc „TKKF”
3. Edmund Stañczyk „TKKF”

Kategoria M-60
1. Jerzy Œwiatecki  Szczecin
2. Kazimierz Leœniewski  W³oc³awek
3. Zdzis³aw Szymañski  Ko³o „TKKF”

Kategoria M-70
1. Henryk Pade  Mogilno
2. Eugeniusz Sikorski  Ko³o „TKKF”
3. Wojciech Kowalski Ciechanów „TKKF 
    Promyk”

Mistrzostwa Polski So³tysów
1. Sylwester Dudek  Rudnik
2. S³awomir Andrzejewski  Sobiekursk
3. Kazimierz Szczygielniak  Uniechowo
4. Ireneusz Niewiarowski  Cz¹stków
5. Stanis³aw Jagielski  BrzeŸno

Inwalidzi na wózkach
1. Jerzy Kulik

Osoby niepe³nosprawne
1. Ryszard Matuszewski
2. Zbigniew Stefaniak

Najlepsi dziennikarze
Zenon Lewandowski  KB TKKF „Promyk” 
Ciechanów

Osoby wspó³pracuj¹ce z redakcjami
Sylwester Dudek  Rudnik, so³tys
Jacek Matuszewski  Jarocin, Gazeta 
Jarociñska”
Stanis³aw Dymek  P³ock, BOP TKKF

Klasyfikacja zespo³owa
1. TKKF BOP (P³ock)  865 pkt.
2. TKKF „Sokó³” (Ko³o)  862 pkt.

Ogniska TKKF „Sokó³” Jerzego Przybylskiego. Lista
osób, które powinno siê wyró¿niæ, jest bardzo d³uga, 
wszystkim sk³adamy serdeczne gratulacje!
Nie zapominajmy równie¿ o Stanis³awie Cieœlaku,
który od wielu lat coraz lepiej sprawuje funkcjê 
Sêdziego G³ównego imprez biegowych.
Panie burmistrzu miasta Ko³a, Janie Stêpiñski, i
komandorze imprez biegowych, Ryszardzie
Lenartowiczu  nale¿¹ siê Panom du¿e s³owa 
uznania, bo dziêki Waszemu zaanga¿owaniu o 
mieœcie Kole mówi siê z uznaniem na terenie ca³ego
kraju oraz za granic¹.

Stanis³aw Paczkowski
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- Ta impreza nie ma prawa siê nie udaæ  twierdzi 
Ryszard Kowalski, prezes Toruñskiego Zwi¹zku 
TKKF, pomys³odawca i organizator akcji.  Jest 
mnóstwo ludzi, którzy w ci¹gu tych kilku lat zd¹¿yli
przyzwyczaiæ siê, ¿e mo¿na za darmo poæwiczyæ 
sobie do woli na wielu obiektach rekreacyjnych i 
uprawiaæ nawet te dyscypliny, które na co dzieñ nie
s¹ dostêpne dla wszystkich, zw³aszcza z powodów 
finansowych. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e w 
ramach naszej akcji za ka¿dym razem proponujemy 
mo¿liwoœæ wykonania, równie¿ bezp³atnie, wielu 
badañ profilaktycznych.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 
czterdziestu piêciu latach swojej dzia³alnoœci 
inicjowa³o wiele akcji, kampanii i dzia³añ
programowych nakierowanych na poprawê zdrowia 
spo³eczeñstwa polskiego. W ostatnich dziesiêciu 
latach prawie wszystkie dzia³ania programowe 
TKKF-u za g³ówny cel przyjmuj¹ profilaktykê 
prozdrowotn¹ uczestników.
Pod koniec lat 80. TKKF przez podjêcie realizacji 
tzw. „Programu Serce” sta³o siê pierwsz¹ 
organizacj¹ Kultury Fizycznej, która przy pomocy i
pod fachowym nadzorem lekarzy wdro¿y³a 
ogólnopolski „Program walki z chorobami uk³adu
kr¹¿enia”. Wielu lekarzy przez kontakt z TKKF-em
uczy³o siê nowoczesnych metod zapobiegania i 
leczenia ruchem chorób uk³adu kr¹¿enia. Dziœ, gdy 
przeciêtny Polak sk³ania siê ku sta³emu 
uczestnictwu w aktywnym wypoczynku i sporcie dla
wszystkich, proponujemy „Miesi¹c dla Zdrowia” 
prost¹, bezp³atn¹, efektywn¹ kampaniê
prozdrowotn¹, która ma uœwiadomiæ mo¿liwoœci 
korzystania z ruchu w formie zorganizowanej, pod 
fachowym okiem instruktora rekreacji.
Organizatorzy Ogólnopolskie j  Kampani i  
Prozdrowotnej „Miesi¹c dla Zdrowia” za g³ówny cel 
przyjêli przyswojenie rzeszom ludzi korzyœci 
p³yn¹cych z systematycznej aktywnoœci ruchowej, 
prozdrowotnego stylu ¿ycia oraz rozpropagowanie 
istniej¹cych programów i ofert w zakresie sportu dla 
wszystkich, rekreacji i turystyki. Kampania zak³ada
równie¿ integracjê œrodowisk sportowych, 
medycznych i innych promuj¹cych zdrowy styl 
¿ycia, które w przysz³oœci winny tworzyæ gminne i 
miejskie kluby promuj¹ce zdrowie.
Ide¹ „Miesi¹ca dla Zdrowia” nie by³o organizowanie 
nowych, dodatkowych imprez, ale umo¿liwienie 
wszys t k im  chê tnym uczes tn i czen ia  w
organizowanych imprezach, sta³ych æwiczeniach, 

badaniach itd. Zasad¹ by³o, ¿e w³aœciciele 
udostêpni¹ bezp³atnie swoje fitness kluby, si³ownie, 
baseny, boiska, oœrodki promocji zdrowia itp.
wszystkim chêtnym. Nie wszystkie zajêcia na
danym obiekcie musia³y byæ bezp³atne przez ca³y 
miesi¹c, ale np. jeden lub kilka razy w tygodniu,
wed³ug cyklu zajêæ czy mo¿liwoœci w³aœciciela.
W zamian organizatorzy zapewnili promocjê 
„Miesi¹ca dla Zdrowia” w mediach ogólnopolskich,
a regionalni koordynatorzy zadbali o umieszczenie 
tych imprez i miejsc æwiczeñ na afiszach i 
kalendarzach drukowanych w lokalnej prasie oraz
prezentowanych w radiu czy telewizji.
Naszym pragnieniem by³o, aby inne instytucje i
organizacje, które w ofercie mia³y czynniki 
promuj¹ce zdrowie, w³¹czy³y siê do kampanii. Ide¹ 
udzia³u wszystkich podmiotów by³a bezp³atna oferta
co najmniej raz w tygodniu, oferta otwarta, dostêpna 
dla wszystkich.
Do kampanii „Miesi¹c dla Zdrowia” zg³osi³o siê: 148 
miast, 147 ogniw TKKF, 26 innych stowarzyszeñ 
kultury fizycznej.
Ponadto w promocjê i realizacjê „Miesi¹ca dla
Zdrowia” zaanga¿owa³y siê Stowarzyszenie
Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo
Higieniczne, wojewódzkie i powiatowe stacje 
sanitarnoepidemiologiczne ze swymi oddzia³ami
promocji zdrowia, kluby olimpijczyka.
Oceniaj¹c Ogólnopolska Kampaniê Prozdrowotn¹ 
„Miesi¹c dla Zdrowia”, nale¿y stwierdziæ, ¿e cel 
programowy zosta³ osi¹gniêty. Ponad dwa miliony 
osób zetknê³o siê z ofert¹ programow¹ „Miesi¹ca
dla Zdrowia”, a ponad 600 tysiêcy osób ze 148
miast bezpoœrednio skorzysta³o z mo¿liwoœci 
æwiczeñ w obiektach kultury fizycznej, zw³aszcza w
fitness klubach oraz zasiêgnê³o porad w gabinetach
promocji zdrowia.
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zainteresowaniu ide¹ 
„Miesi¹ca dla Zdrowia” ponad tysi¹ca ogniw 
stowarzyszeñ kultury fizycznej i s³u¿by zdrowia, z 
których oko³o jedna trzecia aktywnie uczestniczy³a 
w realizacji programu. Kilkuset w³aœcicieli obiektów
kultury fizycznej, w wiêkszoœci prywatnych, mia³o 
satysfakcjê, ¿e w ich obiektach ludzie aktywnie 
realizowali zdrowy styl ¿ycia.

Ogólnopolska
TKKF

Czas wolny, czas dla sportu - opisana 
w artykule metoda organizacji 
kampanii „Miesi¹c dla zdrowia” 
sprawdzi³a siê w Toruniu 17 razy

Kampania ProzdrowotnaMechanizm kampanii
Promocja zdrowego stylu ¿ycia i aktywnoœci 
fizycznej dziêki wykorzystaniu istniej¹cych 
mo¿liwoœci:

klubów fitness
si³owni
salonów piêknoœci
basenów
hal sportowych i boisk
przychodni zdrowia
gabinetów lekarskich
sanatoriów

Przebieg Kampanii
Program realizowany jest wg hase³:
poniedzia³ek: „Droga do zdrowia  zacznij od 
poniedzia³ku”

- dy¿ury w si³owniach kulturystycznych, w 
klubach fitness i na boiskach

- spotkania amatorów biegania „Maraton na 
raty”

wtorek: „Racjonalne ¿ywienie”
- organizowanie porad nt. zdrowej ¿ywnoœci
- mo¿liwoœæ skosztowania zdrowego 

jedzenia w restauracjach i kawiarniach
- zdrowe jedzenie dla biegaczy i kulturystów
- zdrowe jedzenie w fitness klubach

œroda: „Cholesterol  oty³oœæ i nadwaga”
- spotkania z lekarzami na sali gimnastycznej 
oraz w przychodniach zdrowia

- badania na poziom cukru i cholesterolu

czwartek: „Serce sportowe”  dzieñ bez 
papierosa

- czwartki lekkoatletyczne, test Coopera i 
„Maraton na raty”

- porady kardiologiczne

pi¹tek: „Stres  nie martw siê”
- spotkania z psychologiem
- stres a kultura fizyczna
- ¿yczliwoœæ dla innych  zachowanie postawy 

copingowej

sobota: „Minuty miêdzy ¿yciem a œmierci¹”
- Szko³a Ratownictwa dla wszystkich (RKO)
- happeningi ratownicze
- poradnictwo, jak unikaæ chorób

niedziela: „Zdrowie i sprawnoœæ dla 
ka¿dego”

- wiosenne pikniki, bieganie na œwie¿ym 
powietrzu

- „Maraton na raty”
- otwarte boiska i stadiony

W ka¿dym dniu tygodnia bêdzie udostêpniony 
obiekt sportowy, gdzie bêdzie dy¿urowa³ 
instruktor rekreacji i pielêgniarka, udzielaj¹ca 
informacji o mo¿liwoœciach i potrzebie 
korzystania z ruchu.

Przemys³aw £uczak
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Kampania
„Miesi¹c dla zdrowia”
w liczbach

Targi Sport-Rekreacja to profesjonalna 
impreza handlowa skupiaj¹ca firmy bran¿y 
sportowej z kraju i zagranicy.
Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniom 
rynku oraz staraj¹c siê uwzglêdniaæ 
zmieniaj¹ce siê potrzeby wieloletnich 
wystawców, Miêdzynarodowe Targi Polska 
zmieni³y formu³ê targów „Sport-Rekreacja 
2007”, aby mog³y lepiej spe³niaæ rolê 
handlowo-komunikacyjn¹. Targi zosta³y
podzielone i skupione wokó³ dwóch bloków 
tematycznych:
1. Wyposa¿enie i kompleksowa modernizacja 
oraz wykonawstwo obiektów sportowych 
(stadiony, boiska, hale sportowe, sale 
gimnastyczne, korty, baseny, tereny 
rekreacyjne itd.).
2. Wyposa¿enie, urz¹dzenia/sprzêt dla 
obiektów fitness oraz wellness&spa.

2007
W zwi¹zku z licznymi sugestiami 
wystawców targi Sport-Rekreacja zmieniaj¹ 
lokalizacjê. Impreza przenosi siê na 
warszawsk¹ Akademiê Wychowania
Fizycznego, gdzie dziêki optymalnej 
infrastrukturze wystawcy bêd¹ mogli lepiej 
zaprezentowaæ swoje produkty i us³ugi oraz 
stworzyæ profesjonalne stoiska.
XIII Miêdzynarodowe Targi Wyposa¿enia,
Modernizacji oraz Budowy Obiektów 
Sportowych i Wypoczynkowych „Sport-
Rekreacja 2007” odbêd¹ siê 11-13 kwietnia 
2007 r.

Małgorzata Bednarek 
Kierownik Targów Sport-Rekreacja 

www.sportrekreacja.pl

(oko³o)Lp. Termin
Liczba uczestników

Liczba wspó³organizatorów

27 tys.

31 tys.

24 tys.

48 tys

43 tys.

52 tys.

47 tys.

52 tys.

45 tys.

35 tys.

40,75 tys.

39 tys.

43 tys.

41 tys.

37 tys.

I 20.10–21.11.1996 r. 31

II 1–31.05.1997 r. 34

III 20.10–21.11.1997 r. 47

IV 1– 31.05.1998 r. . 45

V 20.10. – 21.11.1998r. 52 tyœ. 50

VI 20.10–21.11.1999 r. 53

VII 20.10–21.11.2000 r. 44

VIII 1–31.05.2001 r. 61 tys. 81

IX 20.10–21.11.2001 r. 52

X 1– 31.05.2002 r. 53

XI 20.10–21.11.2002 r. 38

XII 1–31.05.2003 r. 55

XIII 20.10–21.11.2003 r. 56

XIV 1–31.05.2004 r. 45

XV 20.10–21.11.2004 r. 52

XVI 1–31.05.2005 r. 44

XVII 20.10–21.11.2005 r. 47

Rekreacja
Sport-

Toruñski Miesi¹c dla Zdrowia
Efektywna Kampania Prozdrowotna

Jak przeprowadziæ kampaniê „Miesi¹c dla 
Zdrowia”

I. Trzeba udaæ siê do lokalnych redakcji gazet, 
radia i telewizji  przedstawiæ program 
„Miesi¹ca dla Zdrowia” i poprosiæ, aby 
codziennie informowano spo³eczeñstwo o 
mo¿liwoœciach bezp³atnego korzystania z 
ró¿nych form aktywnoœci fizycznej i badañ 
profilaktycznych.

Argumenty dla prasy, radia i telewizji:
wszystkie oferty za darmo
poprawa aktualnie niskiego stopnia 
aktywnoœci fizycznej lokalnej spo³ecznoœci
popularyzacja sportu, rekreacji i 
aktywnego wypoczynku

II. Kolejne kroki trzeba skierowaæ do 
w³aœcicieli fitness klubów, si³owni, sal, 
basenów, stadionów i innych obiektów 
sportowych, do lekarzy, przychodni 
zdrowia, szpitali i sanatoriów  z propozycj¹ 
codziennej bezp³atnej reklamy ich placówki 
w zamian za minimum 2 godziny 
bezp³atnych zajêæ i spotkañ w tygodniu.

Argumenty dla w³aœcicieli:
bezp³atna codzienna reklama ich 
dzia³alnoœci
pozyskanie po „Miesi¹cu Zdrowia” wiêkszej 
liczby uczestników zajêæ odp³atnych

III. Zebrane oferty najlepiej posegregowaæ 
wed³ug dni, godzin i rodzajów aktywnoœci 
fizycznej w formie plakatu-afisza i z 
odpowiednim wnioskiem zg³osiæ siê do 
prezydenta, burmistrza lub wójta z proœb¹ 
o dofinansowanie kampanii.

Argumenty dla prezydenta, burmistrza, wójta:
  niski poziom aktywnoœci fizycznej lokalnej 

spo³ecznoœci
  przedstawiana oferta - to bardzo du¿e 

koszty (udostêpnienie sal, op³aty za 
instruktora), które pokrywaj¹ 
wspó³organizatorzy
codzienne propagowanie ruchu
namówienie „w³adzy” do uczestnictwa w 
kampanii np. z has³em „Pobiegaj z 
prezydentem”

IV. Na tydzieñ przed rozpoczêciem „Miesi¹ca 
dla Zdrowia” trzeba zwo³aæ konferencjê 
prasow¹ i przekazaæ dziennikarzom 
szczegó³owe informacje, zaprezentowaæ 
plakat, materia³y, logo kampanii itp.
najlepiej na CD.

Opisana metoda organizacji kampanii zosta³a 
sprawdzona w Toruniu 17 razy, a efekty 
przedstawione s¹ w tabeli.
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Na doskonale przygotowanej murawie stadionu 
Ludowego Klubu Sportowego „Gorce” w 
Kamienicy k. Limanowej (woj. ma³opolskie), w 
przepiêknej scenerii doliny „bystrych” górskich 
potoków, odby³ siê V Ogólnopolski Turniej Pi³ki 

No¿nej Uczniowskich Klubów Sportowych 
„GORCE 2006”. Tegoroczny jubileuszowy turniej 
zgromadzi³ na starcie 22 dru¿yny pi³karskiej 
m³odzie¿y w wieku 10-12 lat, g³ównie z terenu woj. 
ma³opolskiego, ale równie¿ z Bielska-Bia³ej, 
Katowic, Chorzowa, Rudy Œl¹skiej, Kielc i a¿ 4 
zespo³y z klubów warszawskich. Patronat nad 
turniejem obj¹³ marsza³ek woj. ma³opolskiego 
Janusz Sepio³ oraz prezes PZPN Micha³ 
Listkiewicz (patronat honorowy).
Organizatorzy turnieju: Polski Zwi¹zek Pi³ki 

No¿nej, Miêdzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Halny” Kamienica, Urz¹d Gminy 
Kamienica, OZPN Nowy S¹cz, SP nr 1 w 
Kamienicy, LKS „Gorce” Kamienica, Ma³opolski 
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Krakowie zadbali, 
aby jubileuszowa edycja mia³a wyj¹tkow¹ 
oprawê. Popisy najm³odszych pi ³karzy 
obserwowali honorowi goœcie, m.in. senator RP 
Stanis³aw Kogut, przedstawiciel Ministerstwa 
Sportu Wojciech Kudlik, pe³nomocnik PZPN ds. 
UKS Tomasz Zabielski, prezes OZPN w Nowym 
S¹czu Adam Sieja, dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oœwiaty w Nowym S¹czu Ewa 
Gadomska, przedstawiciel g³ównego sponsora 
PZPN TP SA Dariusz Puæko, wójt Gminy 
Kamienica dr W³adys³aw Sadowski, a tak¿e 
proboszcz miejscowej Parafii ks. Kazimierz Pach. 
Profesjonaln¹ obs³ugê ca³ej imprezy oraz bogaty 
program artystyczny dla m³odzie¿y zapewni³y 
fachowe ekipy TP SA i PZPN. Turniej otrzyma³ 
dofinansowanie ze œrodków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, przeznaczonych na realizacjê 
koordynowanego przez Ministerstwo Sportu
programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Patronem 
medialnym by³ Dziennik Polski. Imprezê 
wspomogli liczni, g³ównie lokalni sponsorzy.
Przez dwa dni imprezy zawodnikom towarzyszy³a 
wspan ia ³a  s ³oneczna pogoda.  Mecze 
kwalifikacyjne rozgrywano w 6 grupach 
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, równolegle na 4 
boiskach. Kolejne „szczeble” by³y równie¿ 
rozgrywkami grupowymi. Faz¹ fina³ow¹ by³y 
mecze o poszczególne miejsca, zgodnie z 
pozycj¹ wywalczon¹ podczas 2-dniowych 
eliminacji. Uczestnicy turnieju zaprezentowali w 
Kamienicy doskona³e przygotowanie, wspania³¹ 
technikê, wielkie zaanga¿owanie, chêæ 
zwyciêstwa, ale równie¿ ducha szlachetnej 
sportowej rywalizacji. To zaanga¿owanie widaæ 
by³o równie¿ u trenerów, opiekunów, rodziców i 
zgromadzonych na stadionie miejscowego LZSu 
kibiców.
Ogl¹daliœmy wiele piêknych bramek (³¹cznie 
strzelono a¿ 313), œwietn¹ grê obroñców,
wspania³e parady bramkarzy. Zwyciê¿y³y zespo³y 
na j l ep ie j  p r zygo towane ,  pos iada j¹ce  
doœwiadczenie w turniejowych zmaganiach. Po 
rozegraniu 100 (!) spotkañ, w których szala 
zwyciêstwa czêsto wa¿y³a siê do ostatnich 
sekund, Puchar Marsza³ka Woj. Ma³opolskiego 
i Puchar za Zwyciêstwo w V Turnieju „Gorce 
2006” odebra³a Szkó³ka Pi³karska „Hutnik” 
Kraków II, pokonuj¹c w finale kieleck¹
„Koronê” (5:4 w rzutach karnych). Na trzecim 
stopniu podium znalaz³ siê UKS „Gwiazda” z 
Rudy Œl¹skiej po zwyciêstwie 2:1 nad I zespo³em 
krakowskiego Hutnika. Puchar Fair Play
przyznano dru¿ynie Akademii Pi³karskiej 
Dariusza Kubickiego z Warszawy. Wszystkie 
zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary i nagrody 
rzeczowe, a najlepsi zawodnicy - okolicznoœciowe 
statuetki. Organizator, zbieraj¹cy zas³u¿one 
gratulacje za sprawne przeprowadzenie imprezy,
zaprosi³ wszystkich na kolejny turniej… za rok.

DZIECI
V Ogólnopolski Turniej Pi³ki No¿nej Uczniowskich 
Klubów Sportowych pod honorowym patronatem
prezesa PZPN Micha³a Listkiewicza; 
Kamienica, 13-14 maja 2006 r.

i M£ODZIE¯Y

Zwyciêstwo II dru¿yny Hutnika Kraków; 
na podium zespo³y z Kielc i Rudy 
Œl¹skiej; puchar Fair Play dla Akademii
Pi³karskiej Dariusza Kubickiego z 
Warszawy

Zawodnicy nie tylko 
œwietnie radzili sobie 

na boisku, imponowali 
te¿ piêknymi, prawie 

„profesjonalnymi” strojami
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Król strzelców: Mateusz Lampart, „Hutnik” Kraków  12 bramek
Najlepszy zawodnik: Damian Kulik, „Korona” Kielce
Najlepszy obroñca: Tomasz Legierski, „Korona” Kielce
Najlepszy bramkarz: Tomasz Jacaszek, „Hutnik” Kraków

Tekst:

Zdjêcia:

Wojciech Kudlik
MUKS „Halny” Kamienica

Na boisku 
w Kamienicy 
ogl¹daliœmy

wiele wspania³ych 
indywidualnych

akcji najm³od-
szych adeptów 

pi³karstwa

Wspania³e puchary,
 medale i nagrody 
dla najlepszych dru¿yn 
i wyró¿nionych
 zawodników.
Uczestnicy z ³ezk¹ w oku 
¿egnali goœcinn¹ 
Kamienicê
i... klauna Marco

Na doskonale 
przygotowanej
murawie stadionu 
LKS „Gorce” 
w Kamienicy 
22 dru¿yny 
walczy³y o 
zwyciêstwo
i… atrakcyjne 
nagrody

MUKS „Halny” Kamienica IIXXI – UKS „Siekierki” Warszawa 4:0

UKS „Slawia” Ruda Œl¹ska UKS „Muszynianka” MuszynaIXX – 1:0

PKS „Agape” Bia³o³êka WarszawaXVII Szkó³ka Pi³karska Miasta Limanowa– 5:1

UKS „Dwójka” Zakopane AP D. Kubickiego WarszawaXV – 4:2

UKS „Ruch” Chorzów „Glinik” GorliceXIII – 1:0

XI „GKS” Katowice – „Dunajec” Nowy S¹cz ‘95 4:1

IX MUKS „Halny” Kamienica I – Szkó³ka Pi³karska „Tymbark”
0:0

(karne 3:2)

VII UKS „Junior” Ursynów Warszawa „BBTS” Bielsko Bia³a 2:1– -

III „Hutnik” Kraków I - UKS „Gwiazda” Ruda Œl¹ska 1:2

V „Dunajec” Nowy S¹cz ’94 „Gród” Podegrodzie
2:2

(karne 3:2)–

I „Hutnik” Kraków II – „Korona” Kielce
1:1

(karne 5:4)

Mecz
o miejsce Dru¿yny Wynik

Miejsce Nazwa zespo³u

Szkó³ka Pi³karska „Hutnik” Kraków II1

2 Szkó³ka Pi³karska „Korona” Kielce

3 UKS „Gwiazda” Ruda Œl¹ska

4 Szkó³ka Pi³karska „Hutnik” Kraków I

5 Szkó³ka Pi³karska „Dunajec” Nowy S¹cz ‘94

6 Szkó³ka Pi³karska „Gród” Podegrodzie

7 UKS „Junior” Ursynów Warszawa

8 Szkó³ka Pi³karska „BBTS” Bielsko-Bia³a

9 MUKS „Halny” Kamienica I

10 Szkó³ka Pi³karska „Tymbark”

11 Szkó³ka Pi³karska „GKS” Katowice

12 Szkó³ka Pi³karska „Dunajec” Nowy S¹cz ‘95

13 UKS „Ruch” Chorzów

14 Szkó³ka Pi³karska „Glinik” Gorlice

15 UKS „Dwójka” Zakopane

16 Akademia Pi³karska Dariusza Kubickiego Warszawa

17 Szkó³ka Pi³karska Miasta Limanowa

18 Parafialny KS „Agape” Bia³o³êka Warszawa

19 UKS „Slawia” Ruda Œl¹ska

20 UKS „Muszynianka” Muszyna
21 MUKS „Halny” Kamienica II
22 UKS „Siekierki” Warszawa
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M i n i s t e r

Departament
Sportu Powszechnego

Departament Sportu Osób
Niepe³nosprawnych

Departament
Infrastruktury Sportowej

Departament Prawno-
Kontrolny

Biuro Kadr i Administracji

Biuro Spraw Obronnych i
Ochrony Informacji Niejawn.

Stanowisko do Spraw
Audytu Wewnêtrznego

Departament
Strategii Rozwoju Sportu

Biuro Dyrektora Generalnego

Sekretarz Stanu

Departament Doskonalenia
Zawodowego

Departament Wspó³pracy
Miêdzynarodowej

Gabinet Polityczny

Departament Sportu
Kwalifikowanego i M³odzie¿.

Podsekretarz Stanu Dyrektor Generalny

Departament Ekonomiczno-
Finansowy

Minister Tomasz Lipiec
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
sekretariat: El¿bieta Kopka, 
kopka@msport.gov.pl
tel. 022 826 35 77; faks 022 826 21 72
tel. 022 522 33 99, 022 522 33 85

Podsekretarz stanu
Rados³aw Parda
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
sekretariat: Danuta Józefowska
tel. 022 522 46 24, 022 622 36 84; 
faks 022 522 46 22

Sekretarz stanu
Al. Ró¿ 2, 00-559 Warszawa
Grzegorz Schreiber
sekretariat: tel. 022 520 08 61;
 faks 022 520 06 86

Rzecznik prasowy
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
Pawe³ Wiœniewski
tel. 022 522 33 85; rzecznik@msport.gov.pl

Dyrektor generalny
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
Biuro dyrektora generalnego (BG)
p.o. dyrektora: Alicja Steæ
tel. 022 522 33 62; tel./faks 022 522 33 61
stec@msport.gov.pl

Departament Sportu Kwalifikowanego i 
M³odzie¿owego (DSKM)
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
p.o. dyrektora: Tomasz Marcinkowski, 
tel. 022 522 33 14
p.o. zastêpcy dyrektora: Wojciech Wasiak,
tel. 022 522 33 12
p.o. zastêpcy dyrektora: Dariusz Buza, 
tel. 022 522 33 08
sekretariat DSKM: Joanna Tomasiewicz
tel. 022 522 33 15; tel./faks 022 826 55 05
sekretariat-dsk@msport.gov.pl

Departament Sportu Powszechnego (DSP)
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
dyrektor: Cezary Grzanka, tel. 022 522 45 30
sekretariat: El¿bieta £apiñska
tel. 022 629 63 45, 022 522 45 30; 
faks 022 522 45 49
dsp@msport.gov.pl

Departament Sportu Osób 
Niepe³nosprawnych
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
p.o. dyrektora: Danuta Redel
tel. 022 522 45 15; redel@msport.gov.pl

Departament Doskonalenia Zawodowego 
(DDZ)
Al. Ró¿ 2, 00-559 Warszawa
p.o. dyrektora: Jacek Janowicz
tel. 022 520 06 83, 022 520 06 84; 
faks 022 520 06 82
janowicz@msport.gov.pl

Departament Strategii Rozwoju Sportu 
(DSRS)
Al. Ró¿ 2, 00-559 Warszawa
p.o. dyrektora: Tadeusz Wróblewski
tel. 022 520 06 87; faks 022 520 06 89
dsrs@msport.gov.pl

Departament Infrastruktury Sportowej 
(DIS)
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
p.o. dyrektora: Ma³gorzata Drzewiñska-
Cejmer, tel. 022 522 34 66
p.o. zastêpcy dyrektora: Jaromir Grabowski, 
tel. 022 522 34 63
sekretariat: 022 522 34 62; faks 022 827 95 85
dis@msport.gov.pl

Departament Wspó³pracy 
Miêdzynarodowej (DWM)
Al.. Szucha 25, 00-918 Warszawa
p.o. dyrektora: Joanna ¯ukowska-Easton, 
tel. 022 522 45 95
sekretariat: tel. 022 522 41 39, 022 628 95 69; 
faks 022 522 48 52
dwm@msport.gov.pl

Departament Prawno-Kontrolny (DPK)
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
p.o. dyrektora: Tomasz Malarz, 
tel. 022 522 33 34
sekretariat: Ewa Wójcik, 
tel. 022 522 33 93; faks 022 826 35 40
dp@msport.gov.pl

Departament Ekonomiczno-Finansowy 
(DEF)
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
sekretariat: Magdalena Kostrzewa
tel. 022 31 89 326; faks 022 31 89 514; 
de@msport.gov.pl
g³ówny ksiêgowy bud¿etu resortu: Teresa
Miller, tel. 022 31 89 567

Departament Ekonomiczno-Finansowy 
(DEF)
ul.Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
p.o. dyrektora: Anna Klimek-Krypa, 
tel. 022 522 33 81
g³ówna ksiêgowa: Alicja Oracz, 
tel. 022 522 33 68; faks 022 827 37 26

Biuro Kadr i Administracji (BKA)
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
p.o. dyrektora: Tomasz Wawrzkowicz,
tel. 022 522 33 55
sekretariat: Hanna Sucharska
tel. 022 522 33 80; faks 022 827 95 10
sekretariat-baf@msport.gov.pl
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Prezentacja

cz. 4
dobrych praktyk

10 lat Uczniowskich Klubów 
Sportowych  bohaterem czwartej 
czêœci jest Uczniowski Klub 
Sportowy „Œwierklaniec” z miejsco-
woœci Œwierklaniec

W roku 2004 obchodziliœmy jubileusz 10-lecia 
funkcjonowania w Polsce systemu Uczniowskich 
K l u b ó w  S p o r t o w y c h  o r a z  r e a l i z a c j i  
skierowanego do tych klubów programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. Z tej okazji zainicjowano 
ró¿norodne dzia³ania zmierzaj¹ce do dokonania 
oceny ich dzia³alnoœci. Jeden z 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 uczniowskich klubów 
sportowych, uczestnicz¹cych w realizowanym w 
latach 19942004 (przez UKFiT, UKFiS, MENiS)
programie „Sport Wszystkich Dzieci”. Obecnie 
pragniemy przedstawiæ Pañstwu dzia³alnoœæ
wybranych klubów uczniowskich, które z 
ró¿nych przyczyn wyró¿niaj¹ siê w swoim 
œrodowisku. S¹ to fragmenty obszernej 
publikacji dotycz¹cej dzia³alnoœci UKS, która 
ukaza³a siê w listopadzie 2005 r. W poprzednich
numerach biuletynu (2/2005, 3/2005, 4/2005) 
prezentowaliœmy kluby: UKS „Sp³yw” Sromowce 
Wy¿ne, UKS „Olimp” Grodków i SKS „Jantar”
Racot. W bie¿¹cym numerze przedstawiamy 
kolejny klub, UKS „Œwierklaniec” z miejscowoœci
Œwierklaniec w woj. œl¹skim.
W celu zaprezentowania dobrych praktyk w 
uczniowskich klubach sportowych opracowano 
arkusz hosp i tac j i  k lubu,  zawiera j¹cy
zagadnienia i pytania, dziêki którym mo¿liwe 
by³o ukazanie w zwiêz³ej i porównywalnej formie
istotnych elementów charakterystycznych dla
dzia³alnoœci 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 od kilku lat prowadzone s¹ szeroko
zakrojone badania uczniowskich klubów 
sportowych.
Przedstawienie ró¿norodnych inicjatyw byæ 
mo¿e zainspiruje cz³onków i dzia³aczy UKS-ów
do wprowadzenia w swoich klubach podobnych,
sprawdzonych i skutecznych rozwi¹zañ, co 
mo¿e przyczyniæ siê do lepszego i bardziej 
efektywnego ich funkcjonowania.
W  n a s t ê p n y m  n u m e r z e  b i u l e t y n u  
zaprezentujemy Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Olimpic” z miejscowoœci S³upia w woj. 
³ódzkim.

Mistrzostwa Œwiata 
Juniorów w Brazylii. 
Izabela Golaœ 
(z lewej strony) 
z klubu UKS 
„Œwierklaniec”
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Wiceprezes UKS „Œwierklaniec”
Alojzy Gacki ze swoim
wychowankiem - Mistrzem
Olimpijskim z Aten 2004
- Tomaszem Wylen¿kiem
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Rajmund Tomik

Wojciech Kudlik,

,
AWF w Katowicach

Ministerstwo Sportu
- Departament Sportu Powszechnego     - 

Przychody klubu: w 2003 r. bud¿et klubu wyniós³ 
oko³o 14 000 z³.
�ród³a przychodów: sk³adki cz³onkowskie, dotacje 
U r z ê d u  M a r s z a ³ k o w s k i e g o ,  S t a r o s t w a  
Powiatowego i Gminy.
Wydatki: organizacja obozów, zakup sprzêtu,
organizacja zawodów, systematyczne szkolenia.
Ksiêgowoœæ: klub prowadzi ksiêgowoœæ, ksiêgowa 
nie otrzymuje wynagrodzenia.

Sukcesy sportowe

Rok 1999: Maciej Majchrzak zdobywa srebrny 
i br¹zowy medal Mistrzostw Polski, Tomasz
Wylen¿ek - 2 z³ote medale w Spartakiadzie 
M³odzie¿y, Dariusz Cichocki i Marta Zaj¹c - z³ote 
medale w Spartakiadzie M³odzie¿y, Patrycja Zaj¹c - 
2 z³ote medale w Spar-takiadzie M³odzie¿y, Izabela 
Golaœ - z³oty i srebrny medal w Spartakiadzie 
M³odzie¿y.
Rok 2000: Maciej Majchrzak - srebrny medal 
Mistrzostw Europy Seniorów Boulonge (Francja), 
Izabela Golaœ - srebrny medal Mistrzostw Europy 
Juniorów w Boulonge, srebrny medal Mistrzostw
Polski Juniorów, Patrycja Zaj¹c - z³oty i srebrny 
medal Mistrzostw Polski Juniorów.

Rok 2001: Izabela Golaœ - z³oty medal Mistrzostw
Œwiata Juniorów Kurytyba (Brazylia), Patrycja Zaj¹c
- srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów, Dariusz 
Cichocki - srebrny medal Mistrzostw Polski
Juniorów, Maciej Majchrzak, Tomasz ¯¹d³o -
srebrny medal M³odzie¿owych Mistrzostw Polski.
Rok 2003: Maciej Majchrzak - br¹zowy medal 
Mistrzostw Polski Seniorów, Maciej Majchrzak,
Tomasz ¯¹d³o - srebrny medal Mistrzostw Polski
Seniorów, Tomasz Wandzik - srebrny medal 
Mistrzostw Polski Juniorów, Artur Werner - srebrny 
medal Mistrzostw Polski Juniorów.
Rok 2004: Maciej Majchrzak - srebrny medal 
Mistrzostw Polski Seniorów, Klaudiusz Kokot, Artur
Werner, Tomasz ¯¹d³o, Maciej Majchrzak - srebrny
medal Mistrzostw Polski Seniorów, Anna Karch -
br¹zowy medal Mistrzostw Polski M³odzików, Anna
Werner - srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów i 
srebrny medal Mistrzostw Polski M³odzików,
Tomasz Wandzik - 2 srebrne medale Mistrzostw
Polski Juniorów, Tomasz ¯¹d³o - srebrny medal 
M³odzie¿owych Mistrzostw Polski.
Najwa¿niejszym sukcesem by³o zdobycie z³otego
medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich 
w Atenach (2004 r.) przez wychowanka UKS, 
Tomasza Wylen¿ka w konkurencji C-2 na dystansie 
1000 m. Tomasz Wylen¿ek startowa³ z Christianem 
Gile w reprezentacji Niemiec. Podczas IO w 

Atenach ta sama osada zdoby³a te¿ 6 miejsce w
konkurencji C-2 na dystansie 500 m.

Sukcesy organizacyjne: organizacja D³ugodys-
tansowych Mistrzostw Œl¹ska, organizacja
corocznych Zawodów o Puchar Wójta Gminy
Œwierklaniec. „Sukcesem jest równie¿ to, ¿e 
pomimo wielu przeciwnoœci losu klub nadal istnieje” 
(cytat: A. Gacki).
Sukcesy wychowawcze: trenerzy dbaj¹ o
wszechstronny rozwój zawodników, zachêcaj¹ ich
do powa¿nego traktowania obowi¹zków szkolnych i 
podejmowania dalszej nauki na studiach wy¿szych.

Tomasz ¯¹d³o 
- czo³owy zawodnik 
UKS „Œwierklaniec”
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Sport dla Wszystkich 
W artykule przedstawiamy genezê, 
istotê i wdra¿anie Sportu dla 
Wszystkich w Polsce. Rozwa¿amy 
jego aspekty  edukacyjne z  
uwzglêdnieniem mo¿l iwoœci  
pokonywania ró¿norodnych barier.
Czy upowszechnianie Sportu dla 
Wszystkich jest w stanie prze³amaæ 
„lenistwo ruchowe” Polaków?

a
Edukacja Jutra

Sport dla Wszystkich - to szeroko pojêta 
aktywnoœæ ruchowa. Zwi¹zany jest ze stylem 
¿ycia, d¹¿eniem do osi¹gniêcia równowagi 
psychicznej oraz sprawnoœci fizycznej i piêkna 
c i a ³ a .  B a r d z o  w a ¿ n e  j e s t  z a t e m  
uœwiadomienie spo³eczeñstwu, i¿ Sport dla 
Wszystkich uprawiany jest wy³¹cznie na 
poziomie rekreacyjnym, dostêpnym dla 
ka¿dego. Nastawiony jest ponadto na 
rozrywkê, zabawê i przeznaczony dla 
szerokiego grona odbiorców. Jest to jedna z 
form czynnego wypoczynku, tworz¹ca relacje 
ze stylem ¿ycia. Sport dla Wszystkich to nie 
tylko aktywnoœæ fizyczna, lecz tak¿e wszelkie 
dzia³ania na rzecz zdrowia oraz wyrabianie 
okreœlonych nawyków i postaw wobec 
rekreacji. To wa¿ny element wspó³czesnego 
procesu edukacji spo³eczeñstwa.
Aktualne wyniki badañ GUS-u wykazuj¹ 
zró¿nicowane korzystanie z form Sportu dla 
Wszystkich w krajach Europy Zachodniej na 
niekorzyœæ naszego spo³eczeñstwa. Tylko
oko³o 7% Polaków uprawia systematycznie 
aktywnoœæ ruchow¹, 40% deklaruje tak¹ 
potrzebê, lecz nie czyni tego, a oko³o 50% nie 
ma takiej potrzeby [1]. To niekorzystne 
zjawisko wymaga zmiany postaw wobec 
aktywnoœci ruchowej. Rozwi¹zañ nale¿y 
poszukiwaæ we wspó³czesnym procesie 
reformy edukacji w Polsce.
Zatem Edukacja Jutra bêdzie mia³a wa¿ne 
zadanie do wykonania w przygotowaniu 
spo ³eczeñs twa  i n f o rmacy jnego  do  
korzystania z walorów Sportu dla Wszystkich. 
Zadaniem jej bêdzie równie¿ niwelowanie 
barier edukacyjnych w procesie wychowania 
do rekreacj i  ruchowej,  co powinno 
jednoczeœnie korzystnie wp³yn¹æ na zmianê 
biernych zachowañ wolnoczasowych 
Polaków na aktywne ruchowo [2].

Geneza Sportu dla WszystkichGeneza Sportu dla Wszystkich
Sport rozumiany jako szeroko pojêta 
aktywnoœæ ruchowa towarzyszy ludziom od 
zawsze i pe³ni ró¿norodne zadania, 
poczynaj¹c od wychowania, edukacji, terapii, 
profilaktyki i rozrywki po zmagania sportowe. 
To w³aœnie staro¿ytna Grecja, któr¹ 
zwyczajowo uwa¿amy za praojczyznê sportu, 
zwróci³a uwagê na uprawianie aktywnoœci 
ruchowej dla zdrowia i urody. Wolni Grecy 
uprawiali Sport dla Wszystkich codziennie w 
gimnazjonie, pod okiem wykwalifikowanego 
trenera i lekarza. By³ dla Greków zabaw¹, 
mod¹, stylem ¿ycia i Ÿród³em zdrowia. 
Ak tywnoœæ  ruchowa  by ³a  j edn¹  z  
atrakcyjniejszych form spêdzania czasu 
wolnego, a gimnazjony mo¿emy porównaæ do 
dzisiejszych fitness klubów. Oferowa³y 
ró¿nego rodzaju zajêcia ruchowe: biegi, skoki, 
rzuty, gry w pi³kê, gimnastykê, podnoszenie 
ciê¿arów, p³ywanie oraz korzystanie z 
zabiegów fizykoterapeutycznych na wzór 
dzisiejszych gabinetów odnowy biologicznej 
lub salonów Spa. Lekarze wykorzystuj¹c 
ogóln¹ przychylnoœæ dla aktywnoœci fizycznej, 
zalecali uprawianie jej jako najw³aœciwszego 
œrodka profilaktycznego, co by³o motorem 
napêdowym w rozwoju Sportu dla Wszystkich 
[3].

Pierwsze oficjalne zapisy dotycz¹ce Sportu 
dla Wszystkich w skali ogólnoœwiatowej 

znajduj¹ siê na ³amach Europejskiego 
Stowarzyszenia Czasu Wolnego i Rekreacji, a 
genezê idei tego sportu odnajdujemy w 
Skandynawii. W 1970 roku powsta³o 
Europejskie Stowarzyszenie Czasu Wolnego i 
Rekreacji z siedzib¹ w Zurychu. Celem jest 
promocja polityki i programów dotycz¹cych 
czasu wolnego i rekreacji w krajach 
europejskich, wymiana doœwiadczeñ, 
informacji i ekspertyz miêdzy organizacjami 
rekreacyjnymi poprzez wspólne seminaria, 
kongresy, wystawy, dzia³alnoœæ komisji 
doradczych oraz oœrodków informacji. 
Ponadto stowarzyszenie upowszechnia 
wyniki badañ naukowych dotycz¹cych czasu 
wolnego i rekreacji oraz dzia³a w kierunku 
podnoszenia jakoœci kszta³cenia kadr w tej 
dziedzinie.

Polska mo¿e poszczyciæ siê cz³onkostwem w 
tej organizacji od pocz¹tku jej istnienia, a 
tak¿e osob¹ dr Lecha Erdmana, pe³ni¹cego 
funkcjê jej przewodnicz¹cego w latach 1979-
1987. Nastêpnym krokiem rozwoju by³o 
powstanie Europejskiej Karty „Sportu dla 
Wszystkich” w 1975 roku z inicjatywy 
Komitetu Rozwoju Sportu Rady Europy 
( C D D S ) .  W  1 9 8 2  r o k u  p o w s t a ³ a  
Miêdzynarodowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich w Strasburgu. Jej g³ównym celem 
jest promocja Sportu dla Wszystkich oraz 
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Istota i znaczenie 
Sport dla Wszystkich to has³o uznane w skali 
miêdzynarodowej. G³osi prawo ka¿dego 
cz³owieka do uczestnictwa w sporcie. Pojêcie 
to zosta³o wprowadzone przez Radê Europy w 
1966 r. i obejmuje ró¿ne formy aktywnoœci 
f i z y c z n e j ,  o d  s p o n t a n i c z n y c h ,  
niezorganizowanych zabaw i gier ruchowych 
do æwiczeñ fizycznych wykonywanych 
regularnie [5]. Termin ten oznacza równie¿ 
szeroko pojêt¹ aktywnoœæ ruchow¹ po³¹czon¹ 
ze stylem ¿ycia, d¹¿eniem do równowagi 

Sportu dla Wszystkich

integracja i organizacja osób wykazuj¹cych 
zainteresowanie t¹ tematyk¹.

W 1995 roku powsta³a Akademia „Sportu dla 
Wszystkich”, czyli letnia szko³a, gdzie 
odbywaj¹ siê dyskusyjno-warsztatowe 
spotkania miêdzynarodowej organizacji 
TAFISA (Trim and Fitness International Sport 
for All). W nastêpnych latach stworzono Uniê
Europejsk¹ „Sport dla Wszystkich” (The 
European Union Sport for All  UESPT) oraz
Œwiatowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i 
Rekreacji (World Leisure and Recreation 
Association, WLRA).

W Polsce w 1996 r. powsta³a Krajowa
Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) 
[patrz artyku³ na str. 5  przyp. red.]. Jest to 
organizacja pozarz¹dowa, zrzeszaj¹c¹ 
stowarzyszenia kultury fizycznej o zasiêgu 
ogólnopolskim, które maj¹ za zadanie 
upowszechn ian ie  ku l tu ry  f i zyczne j ,  
wystêpowanie do w³adz ustawodawczych i 
wykonawczych z postulatami oraz projektami 
rozwi¹zañ prawnych, programowych i 
organizacyjno-finansowych dotycz¹cych 
Spor tu  d la  Wszys tk i ch .  Federac ja  
wspó³pracuje z samorz¹dami terytorialnymi, 
aktywizuj¹c spo³ecznoœci lokalne miast i gmin 
do dzia³añ na rzecz sportu oraz rekreacji. Za 
cel stawia sobie organizowanie nie tylko 

>>>

o g ó l n o p o l s k i c h ,  l e c z  t a k ¿ e  
miêdzynarodowych imprez sportu dla 
wszystkich. Inspiruje rozwój oraz czuwa nad 
modernizacj¹ bazy i urz¹dzeñ, stanowi¹cych 
nieodzowny element kultury fizycznej. 
Organizuje seminaria, szkolenia dla dzia³aczy 
sportu masowego i prowadzi dzia³alnoœæ 
wydawnicz¹ [4].

KFSdW ma spore osi¹gniêcia we wdra¿aniu 
idei Sportu dla Wszystkich poprzez 
s y s t e m a t y c z n ¹  o r g a n i z a c j ê  
miêdzynarodowych i ogólnopolskich imprez, 
m.in. Festiwalu Gier Rekreacyjnych, Zdrowia i 
Sportu, Festiwalu Sportu Dzieci i M³odzie¿y,
Festiwalu Sportów Wodnych, Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin i wielu innych. Federacja 
by³a g³ównym inspiratorem i organizatorem 
Œwiatowego Kongresu TAFISA Sport for All.
Strategy for Tomorrow odbywaj¹cego siê we 
wrzeœniu 2005 r. w Polsce pod patronatem 
prezydenta III Rzeczypospolitej. By³a te¿ 
jednym z inicjatorów stworzenia dokumentu 
„Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2012 
roku”, który zosta³ zatwierdzony 11.02.2003 r.
przez Radê Ministrów. W tej strategii Sport dla 
Wszystkich wystêpuje jako jeden z szeœciu 
najwa¿niejszych celów. Istotn¹ rolê w 
dzia³aniu Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich ma œrodowisko naukowe kultury 
fizycznej.

psychicznej, sprawnoœci cia³a, piêkna i 
zdrowia. Z punktu widzenia marketingu sport 
dla wszystkich jest szczególn¹ us³ug¹, której 
celem jest zaspokojenie okreœlonych potrzeb 
spo³ecznych, zwi¹zanych z organizacj¹ czasu 
wolnego [6].
Sport dla Wszystkich wystêpuje tak¿e pod 
pojêciem rekreacji fizycznej lub ruchowej. 
S³owo rekreacja oznacza ró¿nego rodzaju 
zajêcia podejmowane w czasie wolnym, 
d o b r o w o l n i e ,  d l a  p r z y j e m n o œ c i ,  

odpowiadaj¹ce naszym oczekiwaniom i 
zainteresowaniom, a ponadto s³u¿¹ce
pomna¿aniu si³ psychofizycznych. O tym, czy 
jest to aktywnoœæ rekreacyjna, decyduje 
kontekst psychospo³eczny, a nie rodzaj zajêæ 
[7]. Z kolei rekreacja ruchowa zwana te¿ 
fizyczn¹ to ró¿nego rodzaju zajêcia zarówno 
sportowe, jak i turystyczne, których celem jest 
podnoszenie sprawnoœci i kondycji fizycznej. 
Mo¿emy t³umaczyæ j¹ tak¿e jako ró¿norakie
formy aktywnoœci podejmowane poza 
obowi¹zkami domowymi i spo³ecznymi dla 
odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia. W 
jêzyku ³aciñskim recreo znaczy: odnowiæ, 
o¿ywiæ, orzeŸwiæ, pokrzepiæ [8].
W wielu krajach pojêcie Sport for All okreœla 
siê jako zbiór form aktywnoœci ruchowej w 
czasie wolnym. Natomiast rekreacja ruchowa 
doœæ czêsto w ró¿nych t³umaczeniach 
uto¿samiana jest ze sportem wyczynowym i 
st¹d wynika brak precyzji w definiowaniu tych 
bliskoznacznych pojêæ i pe³nionych funkcji. 
Z tego wzglêdu Danuta Na³êcka proponuje 
ujednolicenie aparatury pojêciowej i 
zast¹pienie terminu Rekreacja ruchowa 
pojêciem Sport dla Wszystkich, który jej 
zdaniem doœæ dobrze osadzi³ siê w polskiej 
teorii i praktyce. Jednak w teorii rekreacji (poza 
opracowaniami Wolañskiej, Siwiñskiego i 
Kie³basiewcz-Drozdowskiej) termin ten 
wystêpuje bardzo rzadko, nie ma go w 
zapisach ostatniej ustawy o kulturze fizycznej 
[9].
W celu przedstawienia pe³niejszego obrazu i 
znaczenia Sportu dla Wszystkich konieczne 
jest okreœlenie bardziej szczegó³owo funkcji i 
zadañ edukacyjnych. Do najbardziej istotnych 
funkcji nale¿¹:

- kompensowanie, czyli wyrównywanie 
braków ruchu,

- neutralizowanie stresów i przeci¹¿eñ 
psychicznych,

- zapob iegan ie  w ie lu  chorobom i  
dolegliwoœciom,

- regenerowanie, czyli odnawianie si³ 
fizycznych oraz psychicznych,

- kszta³towanie cia³a i osobowoœci,
- rozwijanie ró¿norodnych zainteresowañ,
- zaspokajanie ró¿nych potrzeb
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PodsumowaniePolska jako pañstwo Unii Europejskiej jest 
z o b o w i ¹ z a n e  d o  p r z e s t r z e g a n i a  
obowi¹zuj¹cych standardów, które obejmuj¹ 
problematykê Sportu dla Wszystkich. Nale¿y
zatem zacz¹æ od Edukacj i  Jutra i  
przygotowania najm³odszego pokolenia do 
w³aœciwego wykorzystania wartoœci czasu 
wolnego.
Wdra¿anie i upowszechnianie tej masowej 
formy aktywnoœci ruchowej musi byæ 
wspomagane nowoczesnymi procesami 
edukacyjnymi. Jest to nowe pole badawcze 
zarówno w zakresie zagadnieñ teoretycznych, 
jak i praktycznych. Zadaniem Edukacji Jutra 
j e s t  w i ê c  s z y b k i e  i  e f e k t y w n e  
upowszechnienie Sportu dla Wszystkich jako 
aktywnego ruchowo stylu ¿ycia i skuteczne 
prze³amanie stereotypu „lenistwa ruchowego” 
Polaków.

Tadeusz F¹k
AWF, Wroc³aw

Legenda:
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2000
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AWF, Wroc³aw 2002, s. 73-74
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422
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Najbardziej charakterystyczne cechy Sportu 
dla Wszystkich to:

aktywnoœæ - która dostarcza radoœci, 
zadowolenia i przyjemnych wra¿eñ. 
Umo¿liwia tak¿e odprê¿enie i relaks, 
obni¿enie samokontroli emocjonalnej, 
przejawiaj¹ce siê w beztroskiej zabawie, 
spontanicznoœci i swobodzie dzia³ania,
dobrowolnoœæ  daj¹ca poczucie swobody 
wyboru oraz mo¿liwoœci dzia³ania w 
zgodzie z w³asnymi preferencjami i 
zami³owaniem,
odmiennoœæ  w stosunku do obowi¹zków i 
czynnoœci dnia powszedniego, pe³nionych 
ról zawodowych i spo³ecznych,
bezinteresownoœæ  brak motywów 
ekonomicznych, czyli niedopatrywanie siê 
korzyœci maj¹tkowych w zwi¹zku z 
podejmowanymi czynnoœciami,
zabawa i  rozrywka mo¿l iwoœæ
przeniesienia siê w inn¹ rzeczywistoœæ, w 
œwiat zabawy, w którym wiele dzia³añ 
wykonywanych jest tylko dla samej 
przyjemnoœci dzia³ania.

Przed podjêciem jakiejkolwiek aktywnoœci 
sportowej musimy wzi¹æ pod uwagê nasze 
p r e d y s p o z y c j e ,  c z y l i  u z d o l n i e n i a ,  
umiejêtnoœci, poziom sprawnoœci, ale nie 
tylko. Bardzo wa¿nym kryterium jest stan 
zdrowia. Po dokonaniu analizy tych 
uwarunkowañ powinniœmy dokonaæ wstêpnej 
selekcji i wyboru odpowiedniej dla siebie 
formy aktywnoœci ruchowej. Jednak i tutaj 
trzeba liczyæ siê z kilkoma dodatkowymi 
czynnikami, takimi jak: dostêpnoœæ do 
odpowiednich urz¹dzeñ i  ob iektów 

rekreacyjnych, sytuacja materialna, która 
determinuje uczestnictwo. Musimy jednak 
pamiêtaæ, ¿e podjêcie ostatecznej decyzji 
zale¿y od czynnika najwa¿niejszego, jakim 
jest czas wolny [10].
Aby ka¿dy cz³owiek móg³ dokonywaæ 
w³asnych wyborów w zakresie opisanych 
zagadnieñ, musi byæ odpowiednio do tego 
przygotowany - a to rola Edukacji Jutra. 
Zarówno prezentowane funkcje, jak i cechy 
Sportu dla Wszystkich wymagaj¹ nowego 
spojrzenia w kontekœcie spo³eczeñstwa 
i n f o r m a c y j n e g o ,  z e  s z c z e g ó l n y m  
u w z g l ê d n i e n i e m  m o d e l u  p r z y s z ³ e j  
segmentacji czasu. Zgodnie z tym modelem 
czas bêdzie przeznaczony na pracê 
zarobkow¹, w³asn¹ i obywatelsk¹. Nale¿y 
zatem przypuszczaæ, ¿e w przysz³ym 
spo³eczeñstwie zmieni siê dotychczasowy 
podzia³ na czas pracy i czas wolny.
Wspó³czesne koncepcje edukacyjne 
zak³adaj¹ zmianê wa¿noœci funkcji czasu 
wolnego, a mianowicie koncentruj¹ siê na 
pierwszoplanowej funkcji rozwojowej i 
kreatywnej [11]. Z sygnalizowanych tu 
zagadnieñ wynika, ¿e zarówno funkcje, jak i 
cechy okreœlaj¹ce pojêcie Sportu dla 
Wszystkich powinny zawieraæ elementy 
pierwszoplanowej roli rozwoju osobowoœci i 
kreatywnoœci cz³owieka XXI wieku. Konieczne 
jest te¿ okreœlenie i wyznaczenie zadañ do 
realizacji, np. nastêpuj¹cych:

- uœwiadomienie wartoœci i korzyœci Sportu 
dla Wszystkich,

- rozbudzenie zainteresowañ aktywnoœci¹ 
ruchow¹,

- rozbudzanie potrzeb aktywnoœci 
ruchowej,

- motywowanie do korzystania z form 
sportu dla wszystkich,

- nauczanie i rozwijanie umiejêtnoœci 
ruchowych,

- nauczanie racjonalnej organizacji 
aktywnego ruchowo wypoczynku,

- nauczanie umiejêtnoœci indywidualnego 
wyboru form sportu dla wszystkich,

- wdra¿anie do systematycznego 
korzystan ia  z  form Spor tu  d la  
Wszystkich.

Zadania te s¹ istotnymi elementami 
omawianego procesu edukacji, której efektem 
ma byæ cz³owiek samodzielnie decyduj¹cy o 
formach w³asnej aktywnoœci ruchowej w 
czasie wolnym, maj¹cy odpowiedni poziom 
œwiadomoœci i umiejêtnoœci w zakresie Sportu 
dla Wszystkich, który powinien byæ wa¿n¹ 
sk³adow¹ wartoœciowego i kreatywnego stylu 
¿ycia w XXI wieku.
Na podstawie przedstawionych rozwa¿añ 
mo¿na podj¹æ próbê zdef in iowania 
omawianego pojêcia. „Edukacja do Sportu dla 
Wszystkich to proces uœwiadamiania wartoœci 
i potrzeb aktywnoœci ruchowej, rozbudzanie 
zainteresowañ, nauczanie umiejêtnoœci 
ruchowych, motywowanie do racjonalnego 
wypoczynku i indywidualnego wyboru form 
aktywnoœci poprzez ukazanie ich szerokiego 
wachlarza”. Proces ten powinien byæ 
realizowany w systemie edukacji rodzinnej, 
szkolnej i œrodowiskowej.
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Oœrodki Terapii Ruchowej
Æwicz razem z nami

Jeœli chcesz przed³u¿yæ sw¹ 
m³odoœæ, æwicz razem z nami w 
Oœrodkach Terapii Ruchowej TKKF 
dla osób III Wieku

Ruch dla ludzi starszych nale¿y œciœle rozgraniczyæ 
w dwóch formach - jako ruch zapobiegaj¹cy 
starzeniu siê, profilaktyczny, i jako œrodek leczniczy 
- przy dolegliwoœciach okresu starzenia, stosowany 
wy³¹cznie pod œcis³¹ kontrol¹ lekarza.
TKKF opracowa³o program zajêæ na 2006 r.,
którego g³ównym celem jest promocja i animacja 
zdrowia, czyli:

- edukacja prozdrowotna
- poprawa sprawnoœci psychologicznej
- zapobieganie izolacji spo³ecznej
- poprawa stanu zdrowia
- poprawa podstawy cia³a
- poprawa komfortu ¿ycia
- krzewienie kultury fizycznej
- minimalizowanie skutków stresu

Z ka¿dym miesi¹cem wspólnie spêdzonym na 
æwiczeniach profilaktycznych w uczestnikach zajêæ 

Æwiczenia fizyczne s¹ ludziom starszym potrzebne 
tak samo jak m³odzie¿y, poniewa¿ zahamowuj¹ 
proces starzenia siê organizmu, przed³u¿aj¹ 
m³odoœæ, sprawnoœæ i wydolnoœæ, wywo³uj¹ 
zadowolenie z ¿ycia. Wed³ug przeprowadzonych 
badañ ludzie pozbawieni wysi³ku fizycznego 
starzej¹ siê o 10 lat szybciej. Cechuje ich wiotkoœæ 
miêœni, zapadniêta klatka piersiowa, pochylenie do 
przodu, oty³oœæ, mia¿d¿yca, niesprawny uk³ad 
trawienny, oddechowy, sercowy, zmniejszenie 
koordynacji ruchów.
Podstawowym œrodkiem, który podtrzymuje 
sprawnoœæ organizmu jest ruch w ró¿nych 
odmianach, które proponuj¹ Oœrodki Terapii
Ruchowej dla Osób III Wieku, przestrzegaj¹c 
podstawowej zasady, ¿e decyduj¹ce znaczenie ma 
nie tylko ciekawa, urozmaicona forma ruchu, ale i 
systematycznoœæ.

„Senioriada”, Sieraków
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dojrzewa potrzeba rozszerzania kontaktów 
integracyjnych. Po pó³ roku zajêæ programowych 
rekreacji ruchowej ju¿ 50% uczestników bierze 
udzia³ w grupowym chodzeniu do teatru, kina, na 
wystawy, koncerty, spotkania towarzyskie, spacery,
wycieczki.
Prawie wszyscy korzystaj¹ z indywidualnych porad 
lekarza, stosuj¹c dodatkowe indywidualne 
æwiczenia w domu i codzienne spacery.
Opinie uczestników zajêæ w Oœrodkach Terapii
Ruchowej o programie zajêæ, instruktorach, 
lekarzach i organizatorach s¹ bardzo pozytywne. 
Do najliczniejszych wypowiedzi na temat 
dolegliwoœci zdrowotnych, jakie uda³o siê pokonaæ, 
zaliczyæ nale¿y:

- poprawê kondycji
- wzmocnienie miêœni nóg i r¹k, zwiêkszenie 

sprawnoœci
- zwiêkszenie ruchomoœci stawów kolanowych 

i barkowych
- zmniejszenie bólów krêgos³upa
- spadek wagi cia³a
- obni¿enie ciœnienia krwi i stabilizacjê ciœnienia 

têtniczego
- poprawê pracy serca i uk³adu oddechowego i 

trawiennego
Wyniki te potwierdzaj¹ sprawdziany sprawnoœci
osobistej i badania lekarskie.
Prawie wszyscy ankietowani podkreœlaj¹ poprawê 
samopoczucia dziêki spêdzaniu wspólnie wolnego 
czasu, wyzbycie siê skrêpowania przed 
wykonaniem æwiczeñ w kostiumie na sali i na 
basenie, przyjemne spêdzanie czasu na 
spacerach, ogniskach i wycieczkach.
W bie¿¹cym roku TKKF organizuje wzorcowy obóz 
profilaktyczno-zdrowotny dla 200 uczestników, w 
którym weŸmie udzia³ 10 osób z ka¿dego oœrodka 
zorganizowanego w 2005r.
Zainteresowania uczestników pokry³y siê z formami 
proponowanymi przez TKKF w opracowanych 
ramowych programach Oœrodków Terapii
Ruchowej.

Prowadzenie zajêæ praktycznych:
- na sali i boisku, basenie, w których nale¿y 

uwzglêdniæ:
æwiczenia ogólnousprawniaj¹ce
æwiczenia przy muzyce
gry i zabawy ruchowe
aqua fitness
æwiczenia poprawiaj¹ce oddychanie
æwiczenia wzmacniaj¹ce miêœnie (w 
przypadku bólów krêgos³upa)
æwiczenia zwiêkszaj¹ce zakres ruchów
æwiczenia zapobiegaj¹ce osteoporozie
æwiczenia relaksowo-koncentracyjne

- w terenie (boisko, parki, lasy, rzeki, jeziora):
marsze i spacery terenowe
zgadywanki terenowe
marsze na orientacjê
gry i zabawy terenowe
wycieczki rowerowe
wycieczki na sprzêcie wodnym
festyny, turnieje
kuligi, ogniska

O naszym zespole
Stanowimy doœæ liczny

Starszy zespó³ gimnastyczny.
I wcale nie od niechcenia

Zbieramy siê na æwiczenia.

Zwykle mówi¹, ¿e seniorzy
Niedo³ê¿ni, czêsto chorzy

Nie nadaj¹ siê do ¿ycia
I tak s¹dzi siê zazwyczaj.

My tym s³owom zaprzeczamy,
Bo nieomal pewnoœæ mamy,

¯e kto z nami æwiczyæ chodzi
To tak, jakby siê odm³odzi³.

Chcesz mieæ d³ugo dobre zdrowie
- æwicz, jak instruktorka powie.

Nie ulega w¹tpliwoœci
- æwicz, byœ nie mia³ bólu koœci!

Nie chcesz starym byæ piernikiem
- to uprawiaj gimnastykê.

Te wskazania mo¿na mno¿yæ
Æwiczmy wiêc, by w zdrowiu 

po¿yæ.

Obóz 2005 r., Sieraków „Buki”

Czwarta od lewej: 
Helena Wiszniewska, 91 lat. 

Odpoczynek nad jeziorem 
Lutomskim, 2005 
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- na obozie profilaktyczno- usprawniaj¹cym:
prowadzenie ww. form ruchu
zapoznanie uczestników z formami nowego 
ruchu
przeprowadzanie testów sprawnoœci i badañ 
lekarskich ukierunkowanych na indywidualne 
zalecenia do æwiczeñ w domu
poprawa relacji miêdzyludzkich, integracja, 
konkursy

- w ci¹gu ca³ego roku:
edukacja zdrowotna prowadzona przez 
specjalistów lekarzy, systematyczne badania, 
testy sprawnoœci, pogadanki
konsultacje indywidualne dotycz¹ce zaleceñ 
dodatkowych æwiczeñ i form ruchu poza 
zespo³em
zajêcia integracyjne - wieczorki towarzyskie, 
kino, teatr, wycieczki
informacje w prasie, radio, TV, wspó³praca ze 
Zwi¹zkiem Emerytów i Rencistów, z Domami 
Dziennego Pobytu, Uniwersytetem Z³otego 
Wieku
badania efektów akcji Terapii Ruchowej

W numerze 3/05 biuletynu „Sport dla wszystkich” 
pisaliœmy o 20 Oœrodkach Terapii Ruchowej dla 
Osób III Wieku, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ w 
marcu 2005 r. na terenie ca³ej Polski i z 
powodzeniem kontynuuj¹ j¹ w roku bie¿¹cym. Od 
maja br. zorganizowano dalszych 10 oœrodków.
Bior¹c pod uwagê zajêcia rekreacyjno-sportowe 
proponowane w Oœrodkach w ramach wzorcowych 

programów, TKKF przeprowadzi³ analizê stanu 
æwicz¹cych, ich najbardziej niezbêdnych potrzeb 
ruchu i samopoczucia psychicznego.
ZG TKKF opracowa³ odpowiednie ankiety, które 
zosta³y rozprowadzone wœród æwicz¹cych. 
OdpowiedŸ nades³a³o 541 osób, w tym 493 kobiety i 
48 mê¿czyzn, w wieku do 60 roku ¿ycia  225 osób, 
w wieku 60, 70 lat i wiêcej - 316 osób. W 
wymienionej grupie pracuj¹ 82 osoby, nie pracuje 
459 osób; 167 osób ma wykszta³cenie wy¿sze, 324 
osoby wykszta³cenie œrednie,  50 osób 
podstawowe.
Do zajêæ najchêtniej uprawianych przez 
ankietowanych nale¿y gimnastyka specjalistyczna, 
na któr¹ uczêszcza 435 osób, p³ywanie - 332 
osoby, zajêcia terenowe - 193 osoby, marsze - 192 
osoby, jazda na rowerze - 87 osób, gry rekreacyjne 
- 85 osób, biegi - 46 osób, imprezy sportowo-
rekreacyjne - 195 osób.
Ognisko TKKF Warszawa organizuje zajêcia 
usprawniaj¹ce dla osób starszych od wielu lat, w 
listopadzie br. minie 30 lat od rozpoczêcia tej 
dzia³alnoœci. Obecnie æwiczy i bierze udzia³ w 
ró¿nych formach aktywnoœci ponad 60 osób. 
Œrednia wieku wynosi 74,1, w grupie jest tylko2 
panów. Najstarsza uczestniczka - Helena 
Wiszniewska (91 lat) - systematycznie bierze udzia³ 
w ró¿nych formach aktywnoœci ruchowej od 21 lat 
(na zdjêciu rzuca kó³kiem na palik podczas imprezy 
rekreacyjnej dla seniorów „Senioriada II” - 
odpoczynek nad Jeziorem Lutomskim).
Oprócz zajêæ usprawniaj¹cych TKKF Warszawa
organizuje wycieczki piesze po Puszczy 

Kampinoskiej, wspólne zwiedzanie muzeum i 
wystaw, chodzenie do kina, wycieczki autokarem 
do Kot³ówki, Opiniogóry, Suchej, Jab³onnej, 
Karolina, Otwocka i wielu innych ciekawych miejsc. 
Od 20 lat cz³onkowie wyje¿d¿aj¹ do Oœrodka TKKF
w Sierakowie.
A co ludziom starszym daj¹ æwiczenia? Proszê 
przeczytaæ wiersz, który napisa³ T. Grygorczuk.

Spacer po Puszczy Kampinoskiej

Janina Przybylska

Porady
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Nowy prezydent 

Jerzy Jakobsche, dziennikarz PAP, prezes Polskiego Zwi¹zku 
'a3uczniczego, zosta³ wybrany 8 kwietnia 2006 r. w Dublinie na prezydenta 
Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (UEPS), najwiêkszej sekcji 
kontynentalnej dzia³aj¹cego od 1924 r. Œwiatowego Stowarzyszenia Prasy 
Sportowej (AIPS).
Za kandydatur¹ Polaka opowiedzia³o siê 20 delegatów, jego rywal Duñczyk 
Steen Ankerdal otrzyma³ 13 g³osów. To pierwszy przypadek w historii, aby na 
czele UEPS, które powsta³o w 1977 r. w Mediolanie-Marittimie, sta³ 
dziennikarz z tej czêœci Europy. Redaktor Edward WoŸniak, szef Klubu 
Dziennikarzy Sportowych, po wyborze Brytyjczyka Franka Taylora na 
prezydenta AIPS w 1981 roku, piastowa³ funkcjê tymczasowego prezydenta 
UEPS do czasu wyboru Elie Sporidisa z Grecji.
UEPS reprezentuje interesy dziennikarzy sportowych prasy, radia, telewizji i 
mediów elektronicznych w 46 krajach Europy.
Cz³onkowie nowo wybranego Komitetu Wykonawczego zostali przyjêci przez 
prezydenta Irlandii, Mary McAleese. 28. kongres UEPS otworzy
'b3 minister ds. spraw socjalnych i rodziny Irlandii, Seamus Brennan.
W obradach uczestniczyli cz³onkowie kierownictwa AIPS: prezydent Gianni 
Merlo (W³ochy), sekretarz generalny Charles Camenzuli (Malta), skarbnik 
Jose Ribeiro (Portugalia) oraz honorowy prezydent AIPS Szwed Carl-Gustafs 
Stenfeldt

Dotychczasowi prezydenci UEPS
Frank Taylor (W. Brytania), 1977-1981
Elie Sporidis (Grecja), 1982-1994
Gianni Merlo (W³ochy), 1994-1998
Leif Nilsson (Szwecja), 1998-2006

Członkowie Komitetu Wykonawczego UEPS 
na lata 2006-2010:
prezydent - Jerzy Jakobsche (Polska)
wiceprezydent - Jura Ozmec (Chorwacja)
sekretarz generalny - Morley Myers (W. Brytania)
skarbnik - Yannis Daras (Grecja)

Członkowie: Murat Agca (Turcja), Rik Lamoral (Belgia), 
Jimmy Magee (Irlandia), Guenther Pfeistlinger (Austria), Lew 
Rossoszik (Rosja), Sven Sommer (Estonia), Jean Paul Savart 
(Francja), Hans-Joachim Zwingmann (Niemcy).

Najwiêksza w Polsce hala sportowa
31 marca w Gdañsku rozpoczêto budowê najwiêkszej w Polsce hali 
widowiskowo-sportowej, m.in. z myœl¹ o mistrzostwach Europy koszykarzy w 
2009 r. Termin oddania obiektu do u¿ytku ustalono na drugim kwarta³ 2008 
roku.
Hala powstaje na granicy Gdañska i Sopotu, w pobli¿u hipodromu. W planach 
jest taka korekta granicy miêdzy miastami, aby przebiega³a wzd³u¿ linii 
œrodkowej boiska hali. Koszt inwestycji - oko³o 234 mln z³otych. Pieni¹dze 
pochodziæ bêd¹ z bud¿etów Gdañska i Sopotu, Ministerstwa Sportu oraz ze 
œrodków strukturalnych Unii Europejskiej.
Obiekt ma mieæ 7 poziomów i pomieœci, w zale¿noœci od rodzaju 
przeprowadzanej imprezy, do 15 tys. widzów. Mo¿liwe bêdzie 
przeprowadzenie zawodów rangi mistrzostw Europy czy œwiata we 
wszystkich dyscyplinach halowych, a tak¿e organizacja imprez targowych, 
widowisk teatralnych, operowych, zjazd  ‘f3w i konferencji.

Symbolicznego rozpoczêcia budowy, wbijaj¹c ³opatê i wybieraj¹c ziemiê, 
dokona³ m.in. minister sportu Tomasz Lipiec w towarzystwie prezydentów 
Gdañska i Sopotu, marsza³ka województwa pomorskiego i wojewody 
pomorskiego.
Tomasz Lipiec podkreœla³, ¿e powstanie hali bêdzie silnym "argumentem 
przetargowym" w ubieganiu siê przez Polskê prawa do organizacji 
najwiêkszych imprez sportowych. Podobna hala widowiskowo-sportowa 
zbudowana zostanie w £odzi. Ministerstwo Sportu intensywnie pracuje te¿ 
nad za³o¿eniami do najwiêkszej chyba inwestycji sportowej ostatnich lat - 
budowy kompleksu sportowego w miejscu dzisiejszego Stadionu X-lecia w 
Warszawie. Kompleks obejmowa³by Stadion Narodowy o pojemnoœci 55 
tysiêcy widzów, halê widowiskowo-sportow¹ podobn¹ do tej, której budowa 
rozpoczê³a si_ea w Gdañsku i Sopocie oraz p³ywalniê o wymiarach 
olimpijskich.
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Mistrz Europy juniorów w Go
Najlepiej w Europie wœród juniorów w planszow¹ gr_ea Go gra Mateusz 
Surma z Wodzis³awia Œl¹skiego. Polak zdoby³ w Sankt-Peterburgu z³oty 
medal mistrzostw Europy juniorów w kategorii do lat 12. W turnieju, 
rozgrywanym w dwóch grupach wiekowych, do 12 i 18 lat, startowa³o 134 
zawodników z 15 krajów, w tym czworo Polaków. M³odszy brat Mateusza, 
Bartosz Surma uplasowa³ siê na 38. pozycji. W kategorii do lat 18 rodzeñstwo 
Weronika i Gracjan Szychowiak z Bydgoszczy uplasowa³o siê na miejscach 
54-56.
Go jest gr¹ planszow¹ pochodz¹c¹ z Dalekiego Wschodu. Jej wiek oceniany 
jest na 2-3 tysi¹ce lat. W Polsce gra w Go oko³o 5 tys. osób, z czego prawie 
500 aktywnie uczestniczy w turniejach. 

Medaliœci mistrzostw Europy-2006 juniorów w Go i miejsca Polaków:
do 12 lat
1. Mateusz Surma (Wodzis³aw Œl¹ski)
2. Joshua Chao (Holandia)
3.Aleksander Matuszkin (Rosja)
38. Bartosz Surma (Wodzis³aw Œl¹ski)

do 18 lat
1. Ilia Szykszyn (Rosja)
2. Rita Pocsai (Wêgry)
3. Thomas Debarre (Francja)
54. Weronika Szychowiak (Bydgoszcz)
56. Gracjan Szychowiak (Bydgoszcz)

Wyró¿nienieTomasza Gudzowatego i Judit Berekai
Tomasz Gudzowaty oraz wspó³pracuj¹ca z Yours Gallery Wêgierka Judit 
Berekai zostali nagrodzeni na konkursie Best of Photojournalism, 
zorganizowanym przez amerykañskie stowarzyszenie fotografów prasowych 
(NPPA), otrzymuj¹c trzy wyró¿nienia (Honorable Mentions). Oboje s¹ 
cz³onkami Klubu Dziennikarzy Sportowych oraz Œwiatowego Stowarzyszenia 
Prasy Sportowej (AIPS).
Tomasz Gudzowaty zosta³ wyró¿niony w dwóch kategoriach: dblquote 
reporta¿ sportowy" (Beijing Shichahai Sports Scholl) oraz quote najlepszy 
opublikowany reporta¿" (Shipworkers).
Shichahai to s³ynna pekiñska szko³a sportowa. Czterech jej absolwentów w 
XXVIII Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 r. zdoby³o piêæ z³otych 
medali. Od 1958 r. jej mury opuœci³o 20 z³otych medalistów olimpijskich i 
mistrzostw œwiata.
W reporta¿u “Shipworkers" Gudzowaty utrwali³ na 12 zdjêciach 
niebezpieczn¹ pracê robotników w stoczniach w pobli¿u Chittagongu w 
Bangladeszu.
Judith Berekai otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii reporta¿u sportowego za 
artyku³ “Kusti wrestlers", opisuj¹cy walki zapaœników uprawiaj¹cych nada 

kusti, trenuj¹cych w okolicach miasta Mysore w indyjskim stanie Karnataka. 
Uprawiaj¹cy nada kusti stosuj¹ metody i sprzêt treningowy, które nie zmieni³y 
siê od wieków.
To nie pierwsze wyró¿nienie polsko-wêgierskiej pary fotografików. Na liœcie 
tegorocznych laureatów 49. World Press Photo Gudzowaty i Berekai 
otrzymali trzeci¹ nagrodê w kategorii reporta¿u sportowego za cykl zdjêæ 
przedstawiaj¹cych zawodników æwicz¹cych tradycyjn¹ hindusk
'b9 sztukê walki “Nada kusti".
Jury, któremu przewodniczy³ Amerykanin James Colton, przez dwa tygodnie 
obejrza³o 83 044 zdjêcia wykonane przez 4448 zawodowych fotoreporterów 
ze 122 pañstw.
Tomasz Gudzowaty jest znany na œwiecie. Najwa¿niejsze z jego 
wczeœniejszych miêdzynarodowych osi¹gniêæ to cztery nagrody w konkursie 
World Press Photo. W 1999 r. zdoby³ pierwsz¹ nagrodê (“Nature and 
Environment"), rok póŸniej drug¹ (“Nature and Environment"), a w 2003 r.
pierwsz¹ (“Sports-singles") i drug¹ (“Sports-stories").
W ubieg³ym roku Gudzowatego - prawnika z wykszta³cenia a fotografika z 
zami³owania - uhonorowano Award of Excellence w najwa¿niejszym 
amerykañskim konkursie Pictures of the Year.

Mistrz Polski w warcabach
 w grze b³yskawicznej

Grzegorz Siuda z Lokatora Gniezno zdoby³ w Zaciszu Leœnym (w pobli¿u 
Lidzbarka warmiñskiego) z³oty medal XXV mistrzostw Polski w grze 
b³yskawicznej (partie piêciominutowe) w warcaby. Srebrny medal wywalczy³ 
Stanis³aw Urbanek (Mazovia Miñsk Mazowiecki), a br¹zowy Marcin Stec 
(Admira
'b3 PCBEST Szczecin).

W pi¹tych mistrzostwach Polski gra³o 128 zawodniczek i zawodników. Marcin 
Stec (Admira³ PCBEST Szczecin) wygra³ mistrzostwa Polski w aktywnych 
warcabach 100-polowych w podwarszawskich Markach. Drugi by³ 
Przemys³aw Oderkiewicz (Czarna Damka Lututów), a trzeci Bartosz 
Gronowski (Lokator Gniezno). Wœród kobiet triumfowa³a Ma³gorzata 
Skolimowska (GLZW Michalinowo), drugie miejsce zajê³a Edyta Suchecka 
(Struga Marki), na trzecim uplasowa³a siê Paulina Borkowska (Lokator 
Gniezno).
Kadeci (do 16 lat): 1. Kamil Krygier (Lokator Gniezno), 2. Dariusz Œlêzak 
(Czarna Damka Lututów), 3. Bart³omiej Swoboda (Z³ote Piony Bielawa).
Kadetki (do 16 lat): 1. Natalia Sadowska (GLZW Michalinowo), 2. Kinga 
Pêtlicka (GLZW Michalinowo), 3. Magdalena Nowicka (GLZW Michalinowo).

Aktywne warcaby 
100-polowe

Nagroda Laureusa dla Federera i Kostelic

Szwajcarski tenisista Roger Federer po raz drugi z rzêdu otrzyma³ nagrodê 
World Sports Academy Laureus dla najlepszego sportowca 2005 r. Wœród 
kobiet triumfowa³a Janica Kostelic. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 
w Barcelonie 22 maja.
Wyró¿nieniem dla najlepszego debiutanta uhonorowano hiszpañskiego 
tenisistê Rafaela Nadala. Nagrodê za powrót roku jury przyzna³o tenistce 
Szwajcarce Martinie Hingis.
Federer jest trzecim zawodnikiem, który dwukrotnie otrzyma³ to cenne 
wyró¿nienie. Przed nim dwa razy cieszyli siê z niego niemiecki kierowca 
Formu³y 1 Michael Schumacher oraz amerykañski golfista Tiger Woods.
Tytu³ dru¿yny roku przypad³ stajni Renault, której kierowca Fernando Alonso
zdoby³ w 2005 roku mistrzostwo œwiata kierowców Formu³y 1. Francuska 
ekipa dominuje równie¿ w sezonie 2006.
Nagrodê dla sportowca uprawiaj¹cego alternatywn¹ dyscyplinê sportu dosta³ 
poœmiertnie w³oski lotniarz Angelo d'Arrigo. By³ najwiêksz¹ legend¹ tego 
sportu. Nazwano go "Cz³owiekiem-Kondorem", gdy w przelocie nad Andami
towarzyszy³ mu ten wielki ptak. Na lotni przelecia³ nad Mount Everest, Sahar¹ 
oraz Syberi¹. Zgin¹³ w wypadku lotniczym.
Nagrody przyznaje specjalna akademia, w sk³ad której wchodz¹ 42 
najwiêksze legendy sportu, w tym: Boris Becker, Michael Jordan, Sergiej 
Bubka, John McEnroe, Miguel Indurain, Michael Johnson, Martina 
Navratilova, Monica Seles, Mark Spitz, Alberto Tomba oraz Katarina Witt.
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Emilia Przyby³ (Zuch Rychlik) i Bartosz Gronowski (Lokator Gniezno) 
zdobyli w Miñsku Mazowieckim z³ote medale w rywalizacji juniorów (do lat 
19) w m³odzie¿owych mistrzostwach Polski w warcabach 100-polowych.

Medaliœci:
Orlicy (do 10 lat):
1. Oskar Budis (MCKF Bielawa)
2. Wojciech Wo³czak (Unia Horyniec-Zdrój)
3. Daniel Glin (Z³ota Dama Poczesna)

Orliczki:
1. Alicja Kaszuba (Sokó³ Wroc³aw)
2. Natalia Zaborniak (Unia Horyniec-Zdrój)
3. Klaudia Mroczko (Dachnów)

M³odzicy (do 13 lat):
1. W³adys³aw Daliga (UKS Jeziorany)
2. Mateusz Pi¹tek (Zuch Rychlik)
3. Adam Walentynowicz (WOK Wronki)

M³odziczki:
1. Arleta Flisikowska (Zuch Rychlik)
2. Julia £akomska (Pitagoras Pêgów)
3. Anna Wiœniewska (Diagram Miñsk Maz.)

Kadeci (do 16 lat):
1. B³a¿ej Galant (Warcpol Szczecin)
2. Kamil Krygier (Lokator Gniezno)
3. Marcin Derewenda (DK Niewiadów)

Kadetki:
1. Natalia Sadowska (GLZW Michalinowo)
2. Magdalena Szczyby³o (Unia Horyniec-Zdrój)
3. Katarzyna Mederska (Pitagoras Pêgów)

Juniorzy (do 19 lat):
1. Bartosz Gronowski (Lokator Gniezno)
2. Damian Reszka (DK Niewiadów)
3. Bartosz Goliñski (Warcpol Szczecin)

Juniorki:
1. Emilia Przyby³ (Zuch Rychlik)
2. Monika Grzybowska (Olymp B³onie)
3. Agnieszka Kwocz (Pitagoras Pêgów)

M³odzie¿owe mistrzostwa Polski 
100-polowych

29. plebiscyt “Polski Zbrojnej”
22 marca mistrzyni œwiata w szpadzie Danuta Dmowska (CWKS Legia 
Warszawa) og³oszona zosta³a zwyciêzc¹ 29. plebiscytu redakcji “Polski 
Zbrojnej" na najpopularniejszych sportowców i trenerów Wojska Polskiego w 
2005 roku. W plebiscycie oddano 2304 g³osy.
Drugie miejsce zaj¹³ kajakarz Pawe³ Baumann (Zawisza Bydgoszcz), 
br¹zowy medalista mistrzostw œwiata i z³oty mistrzostw Europy w konkurencji 
K-4, a trzecie przypad³o w udziale dru¿ynowej wicemistrzyni i br¹zowej 
indywidualnie medalistce mistrzostw Europy w szpadzie - Magdalenie 
Grabowskiej (CWKS Legia Warszawa).
Wœród szkoleniowców plebiscyt wygra³ opiekun szermierzy sto³ecznej Legii 
Mariusz Kosman, wyprzedzaj¹c czterokrotnego triumfatora, trenera 
piêcioboistów nowoczesnych, kolegê klubowego Jana ̄ 'f3³kiewskiego.
W konkurencji juniorów pierwsza lokata przypad³a czterokrotnemu medaliœcie 
mistrzostw Europy w strzelectwie - Paw³owi Sowiñskiemu (WKS Œl¹sk 
Wroc³aw).
W kategorii “nadzieja sportu wojskowego" triumfowa³a 14-letnia 
reprezentantka Polski w tenisie Katarzyna Piter (WKS Grunwald Pozna_f1), 
mistrzyni Europy i Polski w kategorii wiekowej do lat 16.
Nagrod¹ Fair Play uczestnicy plebiscytu uhonorowali skoczka 
spadochronowego WKS Skrzyd³o Oleœnica, wielokrotnego medalistê 
najwa¿niejszych imprez w kraju i œwiecie, Andrzeja Lamcha, maj¹cego na 
koncie 7650 skoków.
Rekordzist¹ w liczbie zwyciêstw w plebiscycie jest czterokrotny z³oty 
medalista olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski, który 
triumfowa³ piêæ razy i wyprzedza piêcioboistê nowoczesnego Janusza 
Peciaka (cztery wygrane).
Wojskowa Federacja Sportu uhonorowa³a wyró¿nieniem “ Herkules 2005" 
drugiego trenera reprezentacji Polski w zapasach W³odzimierza 
Zawadzkiego, w grupie mened¿erów - dyrektora WKS Œl¹sk Wroc³aw 
Janusza Pilcha, w grupie decydentów - by³ego ministra obrony Jerzego 
Szmajdziñskiego oraz w grupie sponsorów sportu wojskowego - firmy Elite 
Cafe i Noma 2.

Seniorzy
1. Danuta Dmowska (CWKS Legia Warszawa, lekkoatletyka) 14698 pkt.
2. Pawe³ Baumann (CWZS Zawisza Bydgoszcz, kajakarstwo) 10884 pkt.
3. Magdalena Grabowska (CWKS Legia Warszawa, szermierka) 9552 pkt.
4. Paulina Boenisz (CWKS Legia Warszawa, 5-bój nowoczesny) 7684 pkt.
5. Karolina £ukasik (CWKS Legia Warszawa, boks) 7306 pkt.
6. Sylwia Czwojdziñska (CWKS Legia Warszawa, 5-bój now.) 5906 pkt.
7. Krzysztof Miko³ajczak (CWKS Legia Warszawa, szermierka) 5600 pkt.
8. Mateusz Gucman (WKS Grunwald Poznañ, zapasy) 5238 pkt.
9. Marek Sitnik (WKS Œl¹sk Wroc³aw, zapasy) 4476 pkt.
10.Tadeusz Ruta (WKB Meta Lubliniec, lekkoatletyka) 3856 pkt.

Wyniki 29. plebiscytu "Polski Zbrojnej" na najpopularniejszego 
sportowca i trenera WP w 2005 roku

Juniorzy
1. Pawe³ Sowiñski (WKS Œl¹sk Wroc³aw, strzelectwo) 6360 pkt.
2. Ewelina Barej (CWZS Zawisza Bydgoszcz, fitness) 4578 pkt.
3. Micha³ Kacer (CWKS Legia Warszawa, 5-bój nowoczesny)ab 4432 pkt.
4. Dariusz Kuæ (WKS Wawel Kraków, lekkoatletyka) 4064 pkt.
5. Marika Popowicz (CWZS Zawisza Bydgoszcz, lekkoatletyka) 2268 pkt.

Trenerzy
1. Mariusz Kosman (CWKS Legia Warszawa, szermierka) 6830 pkt.
2. Jan ̄ ó³kiewski (CWKS Legia Warszawa, 5-bój nowoczesny) 4406 pkt.
3. Ryszard Kwiatkowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz, kajakarstwo) 3792 pkt.
4. Józef Tracz (WKS Œl¹sk Wroc³aw, zapasy, styl klasyczny) 3526 pkt.
5. Piotr Krajewski (WKS Grunwald Poznañ, zapasy, styl wolny) 3400 pkt.

Nagroda Fair Play: Andrzej Lamch (WKS Skrzyd³o Oleœnica, 
spadochroniarstwo)
Nadzieja Sportu Wojskowego: Katarzyna Piter (WKS Grunwald Poznañ, 
tenis)

w warcabach 
Notariusz z Kluczborka 

najlepszy z wiedzy o sporcie

Notariusz z Kluczborka Adam Soko³owski zwyciê¿y³ w ogólnopolskim 
teleturnieju "Na zimowym, olimpijskim szlaku", którego fina³ odby³ siê w 
sto³ecznym Centrum Olimpijskim.
- Gdy zbli¿a siê termin jakiegoœ konkursu czy teleturnieju przygotowujê siê 
do niego g³ównie w soboty i niedziele, nawet po kilkanaœcie godzin na 
dobê. Efekty s¹. Oœmiokrotnie zdobywa³em tytu³ Mistrza Polski Kibiców 
Sportowych, a w teleturnieju „Na olimpijskim szlaku” zwyciê¿am ju¿ po raz 
czwarty  powiedzia³ Soko³owski, który w nagrodê otrzyma³ kompletny ubiór 
reprezentanta Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Turynie.
Wœród uczniów gimnazjów zwyciê¿y³ Pawe³ Miziarski (woj. pomorskie), a 
najlepszym ekspertem sportowym w gronie uczniów szkó³ 
ponadgimnazjalnych okaza³ siê Piotr Rutkowski (podlaskie).
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Gwiazdy sportu
w Miñsku Mazowieckim
Trzecia edycja forum klubów i organizacji sportowych powiatu miñskiego 
odby³a siê 22 marca w Miñsku Mazowieckim.
Gwiazdami spotkania z udzia³em m.in. burmistrza Miñska Mazowieckiego 
Zbigniewa Grzesiaka i starosty powiatu miñskiego Antoniego Jana 
Tarczyñskiego byli siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich (trzy z°3ote 
oraz po dwa srebrne i br¹zowe) w lekkoatletyce, Irena Szewiñska, i dwukrotny 
mistrz olimpijski w boksie, Jerzy Kulej, oraz bokserski mistrz œwiata w wersji 
World Boxing Federation, Krzysztof W³odarczyk.
Najwa¿niejsze planowane inwestycje w Miñsku Mazowieckim to budowa 
nowoczesnej hali sportowej, basenu i lodowiska. Zmodernizowany zostanie 
jeden z dwóch stadionów, bêd¹ na nim rozgrywane zawody lekkoatletyczne.
Obecnie najwiêksze sukcesy sportowcy z Miñska Mazowieckiego odnosz¹ w 
taekwondo ITF, boksie, szachach, warcabach i jeŸdziectwie. Z pobliskiego 
Dêbego Wielkiego pochodzi s³ynny przed laty kickbokser i bokser Marek 
Piotrowski. Miñszczanin Tadeusz Kosobudzki jest prezesem Polskiego 
Zwi¹zku Warcabowego.

Wystawa 100-lecie 

Cracovii i Wis³y Kraków
9 marca otwarto w Krakowie wystawê “Cracovia - Wis³a 1906-2006. Œwiêta 
wojna  œwiêta zgoda". - Otwarcie wystawy jest œwiêtem nie tylko 
krakowskiego, ale ca³ego polskiego sportu. Wystawa ukazuje dzieje klubów i 
jednostek. Przecie¿ poszczególni ludzie tworzyli historiê Cracovii i Wis³y. Mam 
nadziejê, ¿e ta wystawa bêdzie pierwszym krokiem - w czasie obchodów
jubileuszowych - aby dwa krakowskie kluby i ich kibice zaczêli ¿yæ w zgodzie - 
powiedzia³ prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski.
W podobnym tonie wypowiedzia³ siê prezes KS Cracovia Jð3zef Lassota: - 
Mam nadziejê, ¿e wkrótce nie trzeba bêdzie tworzyæ zasieków na stadionach i 
ludzie bêd¹ wspólnie cieszyæ siê, ogl¹daj¹c widowisko sportowe.
Prezes Wis³y Kraków Ludwik Miêtta-Miko³ajewicz stwierdzi³: - Ta wystawa by³a 
Krakowowi potrzebna. Wszystkim, co maj°9 serce w “pasy" chcê zwróciæ 
uwagê, ¿e tworzyli_9cmy j¹ wspólnie.
Na wystawie - przygotowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - 
mo¿na zobaczyæ m.in. puchar za zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski 
przez Wis³ê Kraków w 1927 roku, programy meczów sprzed I wojny 
œwiatowej, karty wstêpu na stadion, odznaczenia sportowców, dyplomy z 
czasów drugiej wojny œwiatowej.

Promocja przez sport

Mistrzostwa Europy juniorów do lat 19 w pi³ce no¿nej oraz mistrzostwa Europy 
weteranów w lekkiej atletyce - to najwa¿niejsze imprezy sportowe w Poznaniu 
w 2006 r. W³adze miasta na organizacjê wszystkich zawodów przeznaczy³y 
ok. 2 mln z³.
Stolica Wielkopolski od kilku lat zabiega o organizacjê wa¿nych imprez 
miêdzynarodowych. - Chcemy w ten sposób promowaæ nasze miasto. To
tak¿e presti¿ dla miasta goœciæ najlepszych sportowców w poszczególnych 
dyscyplinach. Na imprezach zarabiaj¹ równie¿ poznaniacy, bo przyje¿d¿aj¹cy 
do nas kibice zostawiaj¹ swoje pieni°9dze w sklepach, restauracjach i 
hotelach - powiedzia³ zastêpca prezydenta Poznania, Maciej Frankiewicz.
Oprócz mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej juniorów i mistrzostw Europy 
weteranów w lekkiej atletyce, w Poznaniu odbêdzie siê m.in. kajakarski i 
wioœlarski Puchar Œwiata, Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Porsche Open, 
Akademickie Mistrzostwa Œwiata w futsalu oraz mecze Ligi Œwiatowej Polski z 
Japoni¹.
W ubieg³ym roku Poznañ otrzyma³ prawo do organizacji mistrzostw œwiata w 
wioœlarstwie w 2009 r. W³adze miasta chc¹ ponownie staraæ siê o 
przeprowadzenie letniej uniwersjady w 2011 r. Stolica Wielkopolski jest 
równie¿ jednym z miast-kandydatów do organizacji mistrzostw Europy w pi³ce 
no¿nej w 2012 roku.Agnieszka Rylik strzela z ³uku

Agnieszka Rylik, zawodowa mistrzyni œwiata w boksie, trenowa³a w 
Ko³obrzegu... strzelanie z ³uku. Nagrywa³a bowiem z ekip_b9 stacji 
telewizyjnej TVN kolejny odcinek programu, w którym promuje r
'f3¿ne dyscypliny. - Nie oznacza to, ¿e nagle chcia³abym zmieniæ dyscyplinê 
sportu. Wczeœniej by³ ¿u¿el, by³o rugby, teraz przyszed³ czas na ³ucznictwo - 
powiedzia³a sportsmenka.
To nie przypadek, ¿e Rylik strzela³a z ³uku w Ko³obrzegu. To jej rodzinne 
miasto, a trenerk¹ sekcji ³uczniczej miejscowej Kotwicy jest br¹zowa 
medalistka XXVI Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w konkursie dru¿ynowym - 
Joanna Nowicka.
Ostatnio Agnieszka Rylik po operacji barku przesz³a rehabilitacjàa, myœl¹c o 
obronie pasa mistrzowskiego. Jest w³aœcicielk¹ pasa federacji WIBO w 

Bieganie po schodach
Bieganie po schodach powoli staje siê polsk¹ specjalno�cci¹. Tomasz Klisz z 
AZS AWF Katowice zaj¹³ siódme miejsce w biegu na 86. piêtro (1576 stopni) 
Empire State Building, a do najszybszego Niemca Thomasa Dolda, który 
pokona³ dystans w 10 min i 19 s Polak straci³ 96 s. Dold wyprzedzi³ o 17 s 
ubieg³orocznego zwyciêzcê Austriaka Rudolfa Reitbergera, z którym przed 
rokiem minimalnie przegra³.
Wœród kobiet dominowa³a triumfatorka dwóch poprzednich edycji Austriaczka
Andrea Mayr, mistrzyni Europy w biegu górskim, doktor medycyny nuklearnej. 
Wynikiem 11.23 ustanowi³a rekord trasy.
Natomiast w zawodach na 80 piêtro AON Center w Chicago Tomasz Klisz 
uplasowa³ siê na szóstym miejscu (wœród 1415 osób), pokonuj¹c 1643 
schody. Zwyciê¿y³ Amerykanin Terry Purcell, uzyskuj¹c czas 9 min i 46 s. Klisz 
osi¹gn¹³ metê po 10 min i 50 s.
Polscy lekkoatleci byli najszybsi w 6. biegu po schodach na najwy¿szy, 29-
piêtrowy budynek mieszkalny w Niemczech, znajduj¹cy si
'ea w berliñskiej dzielnicy Neukoelln. W gronie 60 zawodników zwyci_ea¿y³ 
Tomasz Klisz, a wœród kobiet Barbara Twardochleb (M³odzik Bystrzyca 
O³awska).Za Tomaszem Kliszem, który triumfowa³ w tych zawodach tak¿e w 
2004 r.
f16 , uplasowali siê: £ukasz Cudyk (MKL Jelenia Góra), Marcin Jaskowski 
(Dodus Gorzów) i Przemys³aw Krajczyñski (AZS AWF Gorzów Wielkopolski).

Legendarny warcabista Iser Kuperman
W wieku 83 lat zmar³ w Bostonie legendarny warcabista, siedmiokrotny mistrz 
œwiata Iser Kuperman.
Kuperman urodzi³ siê na Ukrainie i do historii warcabów przeszed³ jako 
pierwszy z serii mistrzów œwiata z radzieckiej szko³y. Pierwszy tytu³ zdoby³ w 
1958 r., a kolejne w latach 60. Gdy do g°3osu dosz³a kolejna generacja 
m³odych arcymistrzów, Kuperman zadziwi³ œwiat po raz kolejny i wywalczy³ 
tytu³ w 1974 roku, maj¹c 52 lata.
“W 1977 r. po turnieju we W³oszech Kupermann zdecydowa°3 siê na 
emigracjê i osiedli³ w USA. Jego niezwyk³oœæ w historii warcabów polega³a 
tak¿e na olbrzymim wk³adzie w teori_ea gry i wyj¹tkowy talent dydaktyczny.
Napisa³ 38 ksi¹¿ek warcabowych publikowanych w wielu jêzykach. Z nich 
uczy³y siê ca³e generacje warcabistów w wielu zak¹tkach œwiata" - to opinia, 
jak¹ o Kupermanie wyrazi³ Jacek Pawlicki, prezydent Europejskiej 
Konfederacji Warcabowej, jeden z wiceprezydentów œwiatowej federacja 
(FMJD).Jerzy Jakobsche
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Patronat honorowy: Urz¹d Gminy Tymbark
Patronat medialny: „Dziennik Polski”
Gospodarz: W³adys³aw Dydu³a, w³aœciciel 
gospodarstwa agroturystycznego „Têczowa
Zagroda" w Tymbarku
Sponsorzy: Urz¹d Gminy Tymbark, Jan Pucha³a, 
firma Fakro Nowy S¹cz, firma Tymbark z 
Tymbarku, sklep „Plastuœ” Limanowa, Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna Piekie³ko, Rodzice
Kluby bior¹ce udzia³: UKS „Patria” (M³ynne), UKS 
„Strza³a" (Wielog³owy), UKS „Orlik" (Rajbrot), UKS 
„Olimpijczyk" (Tymbark), UKS „Azymut" (Dêbów), 
WKS „Wawel" (Kraków), „Szybkie ¯ó³wie" 
(Kraków), UKS „Ogniwo" (Piekie³ko), UKS 
„Paulinum" (Jelenia Góra), UKS „Gigant" (Paszyn), 
KS „Koœcielec" (Chrzanów), KS „Kozio³ki" (Kraków) 
oraz zawodnicy indywidualni.
Liczba startuj¹cych - 150 zawodników
D³ugoœæ tras: 1730-3650 m
Przewy¿szenia: 85-205 m

II Rajd Papieski
1 czerwca 2006 r. ju¿ po raz drugi wyruszy³ z 
Tymbarku Rajd Papieski. Ponad 100-osobowa 
grupa dzieci i m³odzie¿y z tymbarskich szkó³ 
maszerowa³a szlakiem papieskim, którym w latach 
50. ubieg³ego stulecia wêdrowa³ Karol Wojty³a z 
grup¹ krakowskich studentów. Na prze³êczy Rydza 
Œmig³ego w Chyszówkach odby³y siê konkursy 
wiedzy o Ojcu Œw. oraz ze znajomoœci zagadnieñ 
zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹.
Organizatorzy rajdu: Urz¹d Gminy Tymbark,
Szkolne Ko³o SKKT przy Zespole Szkó³ im. KEN w 
Tymbarku, OSP Tymbark, "Strzelec". Nagrody dla 
uczestników konkursu ufundowali: Jan Pucha³a - 
radny powiatowy, firma Tymbark SA, Urz¹d Gminy 
w Tymbarku, Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Ma³opolskiego oraz GS Tymbark.

Maj 2006 r., Piekie³ko - Tymbark
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy 
„Ogniwo” Piekie³ko
Wspó³organizatorzy: Niepubliczna Szko³a 
Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w
Piekie³ku

IV Puchar Tymbarku w BnO

Turniej wiedzy po¿arniczejTurniej wiedzy po¿arniczej
W  r e m i z i e  O S P  w  T y m b a r k u
przeprowadzono eliminacje gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ 
Zapobiega Po¿arom". W grupie wiekowej 
10-13 lat udzia³ wziê³o 15 osób, 14-16 lat 10 
osób i 17-19 lat 12 osób.
Zawody przebiega³y w dwóch etapach. Pierwszy 
etap polega³ na rozwi¹zywaniu testu pisemnego 
zawieraj¹cego 40 pytañ, po którym wy³oniono po 
piêciu finalistów w ka¿dej grupie wiekowej. 
Odpowiadali oni na pytania (zestawy po piêæ 
pytañ), jedno dotyczy³o pierwszej pomocy 
przedmedycznej.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe i dyplomy. Po kilku zwyciêzców z 

ka¿dej grupy wiekowej reprezentowaæ bêdzie 
gminê Tymbark w eliminacjach szczebla 
powiatowego w Limanowej.
Zdaniem stra¿aków istnieje pilna potrzeba 
przeprowadzenia zajêæ szkoleniowych z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej w placówkach 
oœwiatowych. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w 
Tymbarku ma kilku wyszkolonych ratowników 
medycznych, którzy tego typu szkolenia 
poprowadz¹ w uzgodnieniu z dyrektorami szkó³. 
Harmonogram zajêæ opracowuje Gminny Zespó³ 
Reagowania.

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni: I miejsce - 
III miejsca - puchary i dyplomy, IV-VI dyplomy
Wœród wszystkich uczestników rozlosowano 
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy mi³o 
spêdzili czas przy wspólnym grilowaniu.
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Rajd
Turystyka z lekcj¹ historii. Oko³o 200 uczestników 
XXXV Rajdu Górskiego Stra¿y Granicznej
„Szlakami Obroñców Granic  Beskid Wyspowy 
2006" z ró¿nych rejonów kraju przez tydzieñ 
przemierzy³o szlaki turystyczne, rowerowe i 
papieskie Beskidu Wyspowego w tym piêkne 
zak¹tki powiatu limanowskiego.28 dru¿yn pieszych 
i trzy rowerowe ze Stra¿y Granicznej, Policji, 
Organizacji M³odzie¿owych i Zak³adów Pracy by³o 
na szczycie Mogielicy, £opienia, Paproci, Jaworza, 
Sa³asza, Œnie¿nicy i Kostrzy .Dru¿yny zwiedzi³y 
m.in. Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu, 
Bazylikê M. Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz 
liczne zabytki powiatu limanowskiego.
Na terenie obozowiska, które zlokalizowane by³o w 
Zespole Szkó³ im. KEN w Tymbarku, odby³ siê 
konkurs piosenki turystycznej i strzelectwa 
sportowego, a na trasach rajdu - konkursy wiedzy o 
regionie, policji i Stra¿y Granicznej. W Internacie 
Zespo³u Szkó³ dwie fotograficzne ekspozycje 
zaprezentowa³ Aleksander Za³êski, by³y pracownik 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, 
który kierowa³ pracowni¹ fotograficzn¹ przy 
ekshumacji polskich oficerów i funkcjonariuszy 
pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Druga ekspozycja prezentowa³a obrazy z 
wczeœniejszych imprez turystycznych z ró¿nych 
regionów kraju.
Podsumowanie rajdu i wrêczenie pucharów,
dyplomów i nagród rzeczowych nast¹pi³o w sali 
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ im. KEN. Odznakê za 

 „Szlakami Obroñców Granic”

wk³ad w rozwój turystyki przyznan¹ przez Radê 
Turystyki przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji otrzyma³ wójt gminy Tymbark
Stanis³aw Pachowicz.

Zawody sportowo-obronne Na stadionie KS Tymbark ju¿ po raz 7 
odby³y siê Powiatowe Zawody Sportowo 
Obronne „Harnaœ 2006”. Wziê³o w nich 
udzia³ 27 trzyosobowych dru¿yn ze szkó³ 
œrednich z terenu Ma³opolski oraz 7 dru¿yn 
z gimnazjów: ze Skrzydlnej, Jurkowa, 
S³opnic i Tymbarku.
Na trasie 5 km organizatorzy przygotowali punkty 
kontrolne, gdzie m³odzie¿ musia³a siê wykazaæ 
sprawnoœci¹ z zakresu: strzelectwa sportowego, 
³¹cznoœci, pierwszej pomocy medycznej, rzutu 
granatem, przygotowania chemicznego oraz 
p³ywania pontonem w rw¹cym potoku.
Zmagania zakoñczy³ pokaz  sztuk walki oraz zasad 
zatrzymywania i kontrolowania pojazdów w 
wykonaniu cz³onków tymbarskiego „Strzelca”, który 
przygotowywali siê do niego pod okiem 
instruktorów Plutonu Specjalnego Ka OSG w 
Nowym S¹czu.
Wœród startuj¹cych nie zabrak³o zawodników z 
s¹deckiego (JS 2006) i tymbarskiego (JS 2007) 
„Strzelca”, proobronnej Organizacji Spo³eczno-
Wychowawczej, skupiaj¹cej w swoich szeregach 
m³odzie¿. „Strzelcy” bior¹ aktywny udzia³ w wielu 
akcjach charytatywnych oraz we wszystkich 
uroczystoœciach patriotycznych na terenie Powiatu 
S¹deckiego i Limanowskiego.
Organizatorami zawodów by³y: Zespó³ Szkó³ im 
KEN w Tymbarku, Urz¹d Gminy w Tymbarku, UKS 
Tymbark JS nr 2007 ZS "Strzelec" Tymbark.

2006 Tymbark

Informacje:
Zdjêcia:

Robert Nowak
Grzegorz Jurek

Organizacja rajdu w Tymbarku by³a doskona³¹ 
form¹ promocji powiatu limanowskiego i pierwsz¹ 
tego typu imprez¹ w Beskidzie Wyspowym.
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O, dobra rzeko, o mądra wodo

Fot. Piotr Wroñski
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Sportowa Wiosna w Dziwnowie
Sportowa Majówka  Dziwnów 2006

Wzorem lat ubieg³ych w ostatni¹ sobotê 
maja Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Ba³tyk”, dzia³aj¹cy przy 
Gimnazjum Publicznym „Pomerania”, 
zorganizowa³ w dziwnowskim parku 
masow¹ imprezê biegow¹ - VII Sportow¹ 
Majówkê  Dziwnów 2006. Do udzia³u w 
biegach zaproszono wszystkie placówki 
oœwiatowe powiatu kamieñskiego, szko³y 
i uczniowskie kluby sportowe z 
województwa oraz „zielone szko³y” 
przebywaj¹ce w Dziwnowie. Biegi 
odbywa³y siê w 24 kategoriach 
wiekowych: od przedszkolaków (dwie 
ka t .  w iekowe)  pop rzez  s zko ³y  
pods t awowe ,  g imnaz j a ,  s zko ³y  
ponadgimnazjalne i œrednie po doros³ych.
Podczas otwarcia Majówki minut¹ ciszy 
uczczono pamiêæ nieod¿a³owanego 
trenera Kazimierza Górskiego i  
b u r m i s t r z a  G o l c z e w a  J a n u s z a  
Domañskiego.

Kl. V: Paw³owska Martyna (SP Œwierzno), 
Razik Weronika (SP Dobra Nowogardzka), 
Forerber Martyna (SP Œwierzno)

Kl. VI: Sowiñska Justyna (ZSP 4 Œwinoujœcie), 
Kotyk Magda (ZSP 4 Œwinoujœcie), Rusiecka 
Malwina (SP Dobra Nowogardzka)

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ podstawowych -
dziewczêta

I SP Dobra Nowogardzka 233 pkt.
II SP Œwierzno 153 pkt.
III SP Police 111 pkt.

Szko³y podstawowe- Ch³opcy
Kl. I: Ko³odziejczyk Filip (SP Dobra 

Nowogardzka), Magneski Jakub (SP2 Kamieñ 
Pom.)

Kl. II: Gêtka Patryk (Ósemka Police), W³odek 
Miros³aw (SP Dobra Nowogardzka), Mazurkiewicz 
Patryk (Ósemka Police)

K l .  I I I :  S z k u p  C e z a r y  ( S P D o b r a  
Nowogardzka), Sawczyk Kordian (SP Dobra 
Nowogardzka), Fornal Micha³ (SP 20 Ko³czewo)

Kl. IV: Szy³ejko Adrian (SP £adzin), Ambroziak
Pawe³ (SP Dobra Nowogardzka), Kokota S³awomir 
(Ósemka Police)

Kl. V: Radomski Jakub (SP Dziwnów), Szkup 
Artur (SP Dobra Nowogardzka), Do³êgowski Patryk 
(PST o Ko³czewo) (Tornado Ko³czewo)

Kl.  VI:  Chrz¹stowski Mateusz (SP6 
Œwinoujœcie), Chwa³ko Krystian (SP £adzin), 
Janawa Marcin (SP Dziwnów)

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ podstawowych - 
ch³opcy
I SP Dobra Nowogardzka 251 pkt.
II SP 20 Sosnowiec 100 pkt.
IIISP Œwierzno 78 pkt.

Gimnazja - Dziewczêta
Kl. I: Piekarska Paulina (GP 1 Œwinoujœcie), 

Fajkowska Karolina (GP 1 Œwinoujœcie), Kontowicz 
Ewelina (GP Przec³aw)

Kl. II: Chomacka Oliwia (GP Przec³aw), Tofil
Sylwia (GP Œwinoujœcie), Bartczak Anna (GP
„Pomerania” Dziwnów)

Kl. III: Zatorska Karolina (GP „Pomerania” 
Dziwnów), Karpiñska Joanna (GP Dobra 
Nowogardzka), Myszyñska Angelika (GP 1 
Œwinoujœcie)

Klasyf ikacja dru¿ynowa gimnazjów -  
dziewczêta

I GP Dobra Nowogardzka 182 pkt.
II GP Przec³aw 125 pkt.
III GP „Pomerania” Dziwnów 119 pkt.

Olimpijczyk z Meksyku, 
Wojciech Matusiak, 
dekoruje zwyciêzców 
biegu rodzinnego 
(Sportowa Majówka)

Wyniki poszczególnych biegów:

Przedszkolaki, 3-4-latki
Dziewczêta: Janik Marta (Dziwnów), Franczak 
Amelia (£adzin), Kalibabka Gracja (Dziwnów), 
Gaza Natalia
Ch³opcy: Piwiñski Jakub (Dziwnów), Nowakowski 
Aleksander (Dziwnów)

Przedszkolaki, 5-6-latki
Dziewczêta: Przybyszewska Monika (Dziwnów), 
Kokolus Patrycja (Dziwnów), Franczak Sylwia 
(Dziwnów)
Ch³opcy: Opatowski Kacper („Tornado”
Ko³czewo), Kalibabka Jerzy (Dziwnów), Salacki 
Mateusz (Dziwnów)

Szko³y podstawowe- Dziewczêta
Kl. I: Bartosik Kamila (SP 11 Szczecin), 

Kalibabka Moda (SP Dziwnów)
Kl. II: Klimkowska Ma³gorzata (Ósemka 

Police), B³a¿ejewska Dominika (SP Œwierzno), 
Witkowska Dagmara (SP Dobra Nowogardzka)

Kl. III: Kowalska Natalia (SP Police), 
Szamanek Dagmara (SP Dobra Nowogardzka), 
Paw³owskaAnd¿elika (SP Œwierzno)

Kl. IV: Jasiñska Magdalena (SP Police), 
Chwa³ka Weronika (SP £adzin), Koœciañska Arleta
(SP Œwierzno)
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Gimnazja - Ch³opcy
Kl. I: Jankowski Adam (GP „Pomerania” 

Dziwnów), Olejnik Jacek (GP Przec³aw), Baran 
Rafa³ (GP Dobra Nowogardzka)

Kl. II: Milczarek Amadeusz (GP „Pomerania” 
Dziwnów), Szocik Bartosz (GP „Pomerania” 
Dz iwnów), Ambroz iak  P io t r  (GP Dobra 
Nowogardzka)

Kl. III: Kubiñski Rafa³ (GP „Pomerania” 
Dziwnów), Mrówczyñski Adam (GP „Pomerania” 
Dziwnów), Zieniewicz Jacek (GP „Pomerania” 
Dziwnów)

Klasyfikacja dru¿ynowa gimnazjów - ch³opcy
I GP „Pomerania” Dziwnów 228 pkt.
II GP Dobra Nowogardzka 164 pkt.
III GP Przec³aw 110 pkt.

Szko³y ponadgimnazjalne
Kobiety: Nagórska Joanna (LO Kamien Pom.), 
Krasa Aleksandra (LS Dziwnów), Szarzyñska Marta 
(LS Dziwnów)
Mê¿czyŸni: Maciejak Mateusz (LS Dziwnów), 
Karcz Krzysztof (GP „Pomerania” Dziwnów), Tulejki
Tomasz (ZSP Benice)

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ ponadgim-
nazjalnych

I LS Dziwnów 165 pkt.

II ZSP Benice 64 pkt.
III LO Kamieñ Pom. 21 pkt.

Bieg sprawnych inaczej: Szy³ejko Kamil (£adzin), 
Œredzki Piotr, JóŸwiak Mateusz (SP Dziwnów)

Klasyfikacja generalna biegu rodzinnego
pp. Waryszak Police 27 pkt.
pp. Szy³ejko £adzin 28 pkt.
pp. Nowakowscy Lewice 32 pkt.
pp. Janawa Dziwnów 35 pkt.
pp. KoŸluk Szczecin 40 pkt.
pp. Wielechowscy Wolin 42 pkt.
pp. Kosoñ Ko³czewo 47 pkt.
pp. Janik £adzin 54 pkt.

Bieg open kobiet: Laskowska Ma³gorzata (Luks 
„Ba³tyk” Dziwnów), Karolina Zatorska (Luks 
„Ba³tyk” Dziwnów)

Bieg open mê¿czyzn: Wytwicki Krzysztof (MKL
Maraton Œwinoujœcie), Do³êgowski Marek 
(Ko³czewo), Nowakowski Cezary (Lewice)

Mistrzowie Dziwnowa open:
Ma³gorzata Laskowska i Wojciech Janawa

XII Sportowy 

M i e s z k a ñ c y  D z i w n o w a  w s p ó l n i e  
wystartowali w XII Sportowym Turnieju
Miast i Gmin, którego termin zbiega siê z 
Dniem Dziecka. Chocia¿ pogoda tego dnia nie 
by³a wymarzona,  uda³o siê jednak 
przeprowadziæ wiele imprez sportowych. 
Najbardziej okazale wypad³ bieg ulicami 
Dziwnowa, który wspólnie odbyli uczniowie 
liceum spo³ecznego, gimnazjum, szko³y 
podstawowej i przedszkolaki. Start i metê 
usytuowana na ulicy Sienkiewicza. naprzeciw 
nowego placu zabaw dla dzieci. Po biegu 
w³adze Dziwnowa z przedstawicielami dzieci 
dokona³y uroczystego otwarcia placu.
Punktualnie w po³udnie ruszy³y regaty w 
klasie Opty o puchar burmistrza Dziwnowa. 
M³odzi ¿eglarze brali udzia³ w 3 wyœcigach. 
Zwyc iê¿y ³ Marc in  Janawa  p r zed  
Kryst ianem Dochem  i  Patrykiem
Szocikiem.
Wyœcigi rowerowe by³y kolejn¹ dyscyplin¹, w 
której mo¿na by³o zdobyæ puchar burmistrza, 
jednoczeœnie ostatni¹ dyscyplin¹ Spartakiady 
So³ectw  rozgrywanej od 2005 r. Trasê
rowerow¹ najszybciej pokona³ Bogus³aw
Kazana (so³ectwo Miêdzywodzie) przed 
Arkadiuszem Mastianem  (Dziwnów 
Górny), trzeci by³ Marcin Janawa (Dziwnów
Górny). Dru¿ynowo konkurencjê wygra³ 
dru¿yna Dziwnowa Górnego.
Sportowe zmagania podsumowano na 
stadionie wojskowym, gdzie rozegrano mecz 
„Jan ta r”  Dziwnów -  reprezentac ja  
„Dziwnowskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki 
No¿nej. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 5:4 dla 
„Jantara” (dru¿yna obchodzi w³aœnie 15 
rocznicê powstania klubu). Pami¹tkowy 
puchar i list od burmistrza Dziwnowa, 
Zbigniewa Zwolana, wrêczy³ zawodnikom 
prezes klubu, zastêpca burmistrza Grzegorz 
JóŸwiak.
Zwyciêzcy I edycji Spartakiady So³ectw: 
so³ectwo Dziwna 119 pkt., Dziwnów Górny -
91 pkt. (jako jedyni wyst¹pili we wszystkich 
konkurencjach), so³ectwo Miêdzywodzie  53 
pkt., Dziwnów Dolny  52 pkt., Dziwnówek  44 
pkt., £ukêcin  17 pkt.
W XII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
Dziwnów zaj¹³ I miejsce w grupie 
miejscowoœci do 5 tysiêcy mieszkañców.

Turniej Miast i Gmin

Bieg uczniów 
szkó³ ponad-
gimnazjalnych
(Sportowa Majówka)

Biuro zawodów 
pracowa³o

pod kierunkiem
 Agnieszki Tomczak
(Sportowa Majówka)

Jedyny bieg po asfalcie 
dla zawodników niepe³no-
sprawnych (Sportowa Majówka)
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Kwietny Bieg
Kwietny Bieg organizowany jest od roku 
2004, z okazji 25 rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski. W tym 
roku rozpocz¹³ siê 27 maja w Jab³once 
(Ma³opolska), trwa³ do 10 czerwca. Trasa
biegu prowadzi³a drogami wokó³ granic 
Polski, w tym roku równie¿ przez Gminê 
Dziwnów. Tu powsta³ Komitet Organizacyjny
w sk³ad, którego weszli: ks. proboszcz Karol 
Wilczyñski, burmistrz Zbigniew Zwolan, ks. 
Wojciech Lassota i organizator sportu Jerzy 
Janawa.
5 czerwca sztafeta dotar³a do Dziwnowa, na 
wschodniej granicy gminy przejêto szarfy 
Biegu Kwietnego. W pierwszym etapie 
sztafety bieg³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Dziwnowa Marek Lisowski (jako chor¹¿y 
s z t a f e t y ) ,  a s y s t o w a l i  m u :  A d a m
Mrówczyñski (mistrz powiatu w biegu na 
2000 m i w biegu prze³ajowym na 2500 m) 
oraz Rafa³ Kubiñski (mistrz powiatu na 300 

m). Sztafeta w tym sk³adzie sprawnie 
pokona³a najd³u¿szy, licz¹cy ponad 8 
kilometrów odcinek trasy, od granicy gminy 
do Dziwnówka. Tam przekaza³a szarfy 
nastêpnej zmianie, w której biegli: S³awomir
Czubak (pracownik MOKiSu Dziwnów) 
chor¹¿y biegu, Arkadiusz Mastian i Adrian
Sugalski - uczniowie GP „Pomerania”. Na 
moœcie zwodzonym szarfy przejê³a kolejna 
zmiana: El¿bieta Lorent  chor¹¿y (dyrektor 
Liceum Spo³ecznego im. prof. Piotra 
Zatemby, czo³owa zawodniczka kraju w 
biegach na orientacjê, Marcin Janawa  ze SP
w Dziwnowie i Damian Nosek  uczeñ GP
„Pomerania”. Sztafecie w drodze do 
Miêdzywodzia towarzyszyli uczestnicy 
poprzedniego etapu. Od tablicy z nazw¹ 
miejscowoœci Miêdzywodzie sztafetê 
poprowadzi³a kolejna, ostatnia zmiana: Jerzy
Janawa  chor¹¿y biegu, nauczyciel w asyœcie 
wyró¿niaj¹cych siê sportsmenek z GP

„Pomerania: Karoliny Zatorskiej (mistrzyni 
powiatu w biegach prze³ajowych na 2000 m) i 
Ma³gorzaty Laskowskiej (mistrzyni powiatu 
w biegu na 1000 m). Na granicy zachodniej 
Gminy Dziwnów, na wysokoœci pola 
namiotowego w Œwiêtoujœciu, sztafetê 
przejêli mieszkañcy Gminy Miêdzyzdroje.
Przez ca³y czas sztafetê ubezpiecza³ samochód 
policyjny z Kamienia Pom., Stra¿y Miejskiej z 
Dziwnowa i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z 
Dziwnowa, a ks. proboszcz Karol Wilczyñki
osobiœcie nadzorowa³ zmagania biegaczy.
Uczestnicy swój udzia³ w biegu odebrali jako 
wielki honor. Mi³e przyjêcie biegaczom 
zgotowali uczniowie dziwnowskich szkó³, 
którzy wyszli ze szkolnych ³awek aby 
dopingowaæ sportowców . Czêœæ z nich 
trzyma³a w rêkach bia³o  czerwone flagi i 
oklaskiwa³a kolegów.

Tekst i zdjêcia: Jerzy Janawa

Bieg dooko³a 
Dziwnowa

(XII STMiG)
Przedszkolaki
szczególnie
prze¿ywa³y start 
w biegu 
(Sportowa Majówka)

Ostatnia zmiana 
Biegu
Kwietnego
(Kwietny Bieg)

Regaty w klasie 
Opty na Dziwnej 
(XII STMiG)



Jerzy Dudek

Sportowy rynek ksiêgarski w 
ostatnich miesi¹cach zdomi-
nowa³a tematyka pi³karska, bo 
jak¿eby mog³o byæ inaczej. Fina³y 
mistrzostw œwiata w Niemczech 
zmobilizowa³y nie tylko kibiców,
ale i s³ynnych sportowców. Jeden 
z nich Jerzy Dudek, reprezen-
tacyjny bramkarz Polski, napisa³ 

ksi¹¿kê o… swojej ¿yciowej pasji, 
dziêki której zwiedzi³ niemal ca³y 
œwiat.
„Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e 
jako pi³karz osi¹gnê a¿ tyle. I mo¿e 
dlatego tak mocno chodzê po 
ziemi. Ci¹gle jestem ch³opakiem 
ze Szczyg³owic, a nie ¿adn¹ 
gwiazd¹ Liverpoolu czy reprezen-

tacji, choæ niektórzy mnie tak 
postrzegaj¹. Ka¿dego partnera 
staram siê traktowaæ jak partnera” 
- napisa³ Jerzy Dudek. Szkoda, ¿e 
nie znalaz³ uznania w oczach 
selekcjonera reprezentacji Polski, 
Paw³a Janasa, który nie powo³a³ 
Dudka do kadry na Mundial 2006.

Wszystko o Mistrzostwach Œwiata z komentarzem Kazimierza Górskiego
Mundial 2006

Tê pozycjê przeczytaj¹ wszyscy 
kibice pi³karscy, których wzrok 
skierowany by³ na stadiony 
Niemiec, gdzie wœród dru¿yn 
walcz¹cych o Z³ot¹ Nike znalaz³a 
siê reprezentacja Polski.
„Do historii futbolu przechodzi siê, 
nic o tym nie wiedz¹c. Mnie to 
nigdy nie przysz³oby do g³owy.

Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e mam 
po Ryszardzie Koncewiczu zostaæ 
trenerem pierwszej reprezentacji 
Polski, pomyœla³em wtedy, ¿e to 
chyba jakiœ ¿art. Moim marzeniem 
jest doczekaæ takiej chwili, gdy 
Polska gra w finale mistrzostw 
œwiata, czyli osi¹ga wiêcej, ni¿ ja 
z moj¹ dru¿yn¹. Bo jeœli nawet 

w tym finale przegra, to jednak 
zajmie lepsze, bo drugie miejsce, 
Wicemistrzostwo œwiata to by by³o 
to! Mo¿e zd¹¿ê to zobaczyæ, 
w ka¿dym razie bardzo bym 
chcia³” - napisa³ najs³ynniejszy 
polski trener, Kazimierz Górski. 
Nie zd¹¿y³.

Uwierzyæ w siebie do przerwy 0:3

Pele, Boniek i ja

Wolfram Eilenberger

Ten JA  to Stanis³aw Terlecki,
jeden z najs³ynniejszych w historii 
pi³karzy, który napisa³ tê ksi¹¿kê 
razem z dziennikarzem „Prze-
gl¹du sportowego”, Rafa³em 
Nahornym.
„Trening czyni mistrza. Mog³em 
trenowaæ bez przerwy nawet piêæ 

godzin, sport mia³em w genach, 
bo mój ojciec uprawia³ p³ywanie i 
pi³kê wodn¹”. Trening zaprowadzi³ 
tego utalentowanego zawodnika 
na stadiony œwiata.
Móg³ byæ najlepszym polskim 
pi³karzem wszech czasów, gdyby 
pojecha³ na mistrzostwa œwiata do 

Argentyny, Hiszpanii i Meksyku. 
Z pewnoœci¹ sta³by siê rewelacj¹ 
tych turniejów, wiêksz¹ ni¿ 
Zbigniew Boniek. Sztuka dryb-
lingu by³a i pozostaje unikatowa.
A Stanis³aw Terlecki posiad³ j¹ 

w stopniu nadzwyczajnym. Jest 
legend¹.

40 przyczynków do filozofii futbolu
Gol. Chwa³a zwyciêzcom!

Ta ciekawa ksi¹¿ka Wolframa
Eilenbergera pomo¿e szukaæ 
sensu w tym, co tak fascynuje 

miliardy ludzi na ca³ym œwiecie, 
gdy 22 zawodników ugania siê za 
pi³k¹ po boisku. Ka¿dy kibic 

futbolu znajdzie w niej coœ dla 
siebie.
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witryna
ksiêgarska

Stanisław Terlecki, Rafał Nahorny
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zapowiedzi imprez organizowanych przez
Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich

aktualnoœci

seminaria organizowane przez
Krajow¹ Federacjê Sportu dla Wszystkich

wydania biuletynu “Sport dla Wszystkich”

i inne ...

Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich
zaprasza
na now¹
stronê internetow¹
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