Od redakcji

W 50 lat wyrosły
wielkie, silne
drzewa...
W tym roku TKKF obchodzi złote gody. Jak w kilku słowach zawrzeć pół wieku historii? Jak przekazać następnym pokoleniom ideę, która przyświecała działaczom,
często bezimiennym, do propagowania zdrowego trybu życia? Do zachęcania Polaków do regularnej aktywności ruchowej? Krzewili kulturę fizyczną... Z krzewów
wyrosły silne drzewa.
W temacie numeru próbujemy przybliżyć działalność
TKKF, przywołując wspomnienia Zbigniewa Mikołajczaka zawarte we wprowadzeniu do książki wydanej z
okazji 30-lecia TKKF przez Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych w Warszawie (1989 r.).
„A działacze? (...) Rekrutują się, jak dawniej, ze wszystkich
środowisk. W działaniu zmienili się mało. Dziś, jak przed
trzydziestu laty, wykłócają się o imprezę, którą postanowili organizować, zabiegają o środki, których zawsze
jest za mało, starają się o miejsce w sali lub na boisku,
sprzęt czy ubiory. Ale chyba częściej niż w pierwszych
latach namawiają na uczestnictwo w imprezie ludzi
na stanowiskach, przedstawicieli władz politycznych,
administracyjnych, samorządowych, którzy często biorą udział w uroczystościach otwarcia lub zakończenia
imprez. Ten nowy obyczaj nie jest wyrachowaniem,
zapraszani goście bowiem najczęściej także byli lub są
związani z TKKF jako działacze, uczestnicy imprez lub
zajęć programowych.
Stwierdzenie, że TKKF swoje istnienie i rozwój zawdzięcza
ludziom, nie jest oryginalne, chyba że powie się, że są to
LUDZIE TKKF. (...) TKKF stało się, o czym jeszcze nie można
było jednoznacznie mówić przed piętnastu laty, stowarzyszeniem wielopokoleniowym.
Niestety, nie ma nowszej pozycji, nikt nie pokusił się o
opisanie dalszych lat działania TKKF.
Tak godny jubileusz obchodzono jednak bardzo uroczyście. 16 maja do Ratusza Miejskiego w Warszawie
zaproszono wieloletnich działaczy TKKF. Był to dowód
uznania za wieloletnią społeczną pracę, za krzewie-

nie kultury fizycznej. Wygłoszono okolicznościowe
przemówienia, wręczono medale 50-lecia tym, którzy
wspierają TKKF.
Dziś w tej wyjątkowej chwili trzeba podziękować wielkiej
rzeszy działaczy i wolontariuszy za ich często bezimienną
pracę i wielkie zaangażowanie i prosić o kontynuowanie
pracy, o wychowywanie następców - mówi w naszym
wywiadzie Mieczysław Borowy, prezes TKKF. - Olbrzymiej
rzeszy działaczy, których pracą silne jest nasze towarzystwo, chciałbym życzyć przede wszystkim jeszcze lepszego zdrowia, zachowania tężyzny fizycznej i sukcesów w
życiu osobistym i sportowym.
W numerze przedstawiamy również program TKKF realizowany w 2007 r. pod hasłem „Nadwaga wrogiem
sprawności fizycznej i zdrowia”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawiskom rozpowszechniania się nadwagi
i otyłości wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
- poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, a także
zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa. Dla realizacji tego programu TKKF we współpracy z placówkami służby zdrowia, akademiami wychowania fizycznego,
doświadczonymi rehabilitantami, trenerami i instruktorami zorganizował 11 ośrodków zwalczających nadwagę.
Opisujemy efekty ich działania.
Redakcja biuletynu uważnie śledzi wydarzenia na arenie
politycznej. Odnotowujemy, że 23 lipca 2007 r. zostało
utworzone Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego
ministrem mianowano Elżbietę Jakubiak. Prezentujemy również „Perspektywy dofinansowania działalności
organizacji pozarządowych” – z nadzieją, że materiał
ten przyda się naszym czytelnikom.
Działacze TKKF własnym przykładem zachęcali do
uczestniczenia we wszelkich formach sportu masowego, turystyki i rekreacji. Dziś składamy im hołd.
Redakcja biuletynu
 Sport dla wszystkich
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Wkroczyliśmy w drugie 50lecie działalności – Mieczysław Borowy, prezes TKKF

W 2007 roku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej obchodzi 50-lecie istnienia. Niewiele
jest towarzystw sportowych, mogących pochwalić się tak piękną
tradycją i takimi sukcesami jak
TKKF…
– Obchodzimy złoty jubileusz razem
z Totalizatorem Sportowym, który
wspierał i nadal wspiera sport masowy. Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej jest kontynuacją przedwojennych klubów robotniczych, a także jakże zasłużonego dla działalności
sportowo-rekreacyjnej Sokoła. Dziś w
tej wyjątkowej chwili trzeba podziękować wielkiej rzeszy działaczy i wolontariuszy za ich często bezimienną
pracę i wielkie zaangażowanie i prosić

o kontynuowanie pracy,
o wychowywanie następców.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej powstało w szczególnych
warunkach i właściwie
zawsze było nietypowe.
Początki, jak wszędzie,
były trudne. Jednakże
grono założycieli-entuzjastów, nie bacząc na
kłopoty, wykorzystując
zapał młodzieży i doświadczenie dorosłych,
trafiło w sedno społecznych oczekiwań. Program był prosty: sport, rozrywka, turystyka. To właśnie potrzebne było społeczeństwu po pierwszym
gorączkowym etapie odbudowy kraju
po zniszczeniach wojennych. Pierwsze
ogniska – w Zamościu i w Trzebnicy
– założono już w kwietniu 1957 roku.
Nowa organizacja została szybko zaakceptowana przez społeczeństwo,
zwłaszcza w miastach i miasteczkach.
W ciągu czterech miesięcy – do 15
września – zarejestrowano 48 ognisk,
a dalszych 90 przyjęto do rejestracji.
Najwięcej ognisk powstało w Poznaniu
oraz w województwach: bydgoskim,
gdańskim, lubelskim, olsztyńskim, rzeszowskim i wrocławskim. W grudniu,
na I Krajowym Zjeździe Delegatów
TKKF, reprezentowali oni 200 ognisk.
Wybrano władze Towarzystwa, Zarząd
Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
zatwierdzono odznakę i barwy TKKF,
biało-czerwone uzupełnione zielenią.
Na początku naszej działalności domi-

nowały ogniska statutowe, które z reguły same realizowały ustalone przez
siebie plany i same starały się o środki. Bardzo szybko przewagę liczebną
zdobyły ogniska zakładowe, realizujące program tak zwanej związkowej
kultury fizycznej. Wśród jednych i drugich były ogniska prężne, rozwijające
atrakcyjny program i mające wielu entuzjastów, ale były i takie, które tylko
od czasu do czasu przejawiały jakieś
inicjatywy lub realizowały doraźne
zlecenia. I tak jest do dzisiaj. W miarę
upływu lat towarzystwo systematyzowało swoje działania i krzepło organizacyjnie.
Ogniska TKKF służyły nie tylko doskonaleniu tężyzny fizycznej, ale także
różnym zajęciom kulturalnym, towarzyskim i amatorskiej twórczości. To
przyciągało do TKKF ludzi młodych i
starszych. Może warto byłoby te formy wypoczynku wpisać do programu
obecnie działających ognisk.

Dzięki uporowi działaczy TKKF
na sportowej mapie Polski pojawiały się kluby promujące nowe
dyscypliny sportu…
– W 50-letniej historii towarzystwa ogniska pełniły również nieprzewidzianą
na początku rolę „akuszerki” nowych
dyscyplin sportowych. Najstarsi działacze pamiętają kometkę, nazywaną
także grą plażową, która na dobre
zadomowiła się w Polsce, zwłaszcza w
miastach. Dzisiaj istnieje samodzielny
Polski Związek Badmintona. Polscy
badmintoniści z powodzeniem star-
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tują w mistrzostwach kraju, Europy,
świata. Podobnie jest z kulturystyką,
wschodnimi sportami walki, triathlonem, skibobami, snowboardem,
ringo, windsurfingiem, lotniarstwem,
bocce czy kolarstwem górskim.
Moglibyśmy, oczywiście, poskarżyć
się losowi, że nikt TKKF-owi za to
matkowanie nie podziękował. Ale ta
działalność potwierdza, że nasza organizacja, stawiająca sobie za główny
cel sportowe „rozruszanie” Polaków,
przekonanie ich i zachęcenie do regularnej aktywności ruchowej, nie tylko
nie odcina się od sportowego współzawodnictwa i dążenia do osiągnięcia
coraz wyższych umiejętności, ale im
wręcz sprzyja.

Główny obszar działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej to przede wszystkim
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych pod hasłem „Sport dla
wszystkich”, bez względu na płeć,
wiek i sprawność fizyczną…
– Naczelnym celem realizowanych
przez nas działań programowych jest
zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego poprzez promowanie coraz to atrakcyjniejszych
propozycji dla dzieci i młodzieży, osób
dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych.
Główne obszary naszej działalności
to inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych
form sportu dla wszystkich oraz tworzenie warunków do ich realizacji, a
także szkolenie i doskonalenie kadr.
Jedną z najpopularniejszych form
działalności naszego towarzystwa są
imprezy sportowo-rekreacyjne dla
dorosłych i rodzin realizowane przez
instancje wojewódzkie, regionalne,
okręgowe, miejskie oraz ogniska i kluby rekreacyjno-sportowe TKKF. Każdego roku uczestniczy w nich ponad pół
miliona Polaków.
Organizujemy też imprezy sportoworekreacyjne, których celem jest stworzenie dzieciom oraz młodzieży warun-

6 sport

dla wszystkich

ków do współzawodnictwa i rozwoju
sportowego. Każdego roku kilku tysiącom dzieci i młodzieży umożliwiamy
zmianę miejsca pobytu i środowiska
rówieśniczego oraz uczestnictwo w
aktywnych i sportowych formach wypoczynku w czasie wakacji.
Od kilku lat realizujemy program pod
nazwą „Ośrodki terapii dla osób III wieku”. W całym kraju organizowane są
seminaria, kursy instruktorów i obozy
profilaktyczno-usprawniające. W ogniskach TKKF powstały zespoły ćwiczebne o specjalnym programie dla
osób starszych i punkty konsultacyjne
dla osób cierpiących na różne dolegliwości wieku starczego. Prowadzimy
zakrojoną na szeroką skalę działal-

ność wydawniczą. To dzięki nam na
półkach księgarskich i w rękach entuzjastów sportowego trybu życia
pojawiają się podręczniki i poradniki
dla lekarzy, instruktorów i zainteresowanych geriatrią. W 20 Ośrodkach
terapii ruchowej dla osób III wieku w
13 województwach regularnie ćwiczy
ponad tysiąc osób.
Od wielu lat organizujemy ogólnopolską kampanię prozdrowotną „Miesiąc
dla Zdrowia”, której celem jest umożliwienie wszystkim chętnym uczestnictwa w imprezach oraz stałych zajęciach w obiektach udostępnianych
bezpłatnie przez ich właścicieli. Łącznie kilka milionów osób zetknęło się
z ofertą programową „Miesiąca dla

Zdrowia”, a ponad 1 800 000 osób z
448 miast skorzystało z możliwości
bezpłatnych ćwiczeń oraz porad w gabinetach promocji zdrowia.
Pod hasłem „Sport dla Wszystkich”
propagujemy zdrowy, higieniczny styl
życia. Program ten adresowany jest
do każdego, bez względu na wiek i
sprawność fizyczną. Popularyzujemy
minisporty, organizujemy imprezy w
różnych dyscyplinach, a także przygotowujemy młodzież i dorosłych
do organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach szkolnych i
osiedlowych. Od wielu lat wymieniamy doświadczenia w tym zakresie ze
Szwedami, Finami, Niemcami i Francuzami. W naszych seminariach i festiwalach uczestniczą także nasi sąsiedzi.

Powszechnie wiadomo, że to
właśnie TKKF może uważać się za
jednego z „ojców” powszechnego
biegania…
– To z naszej inicjatywy prowadzona
jest w Polsce akcja popularyzacji biegów. W kilkuset miejskich i gminnych
ośrodkach joggingu każdego roku
systematycznie biega ponad 700 tysięcy osób, a w festynach biegowych
uczestniczą tysiące dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich
oraz dorosłych biegaczek i biegaczy.
Jesteśmy też pomysłodawcą organizowanego od trzynastu lat Sportowego Turnieju Miast i Gmin, w którym każdego roku rywalizuje kilkaset
samorządów lokalnych, a uczestniczy
kilka milionów Polaków. W okresie
letnim jesteśmy współorganizatorami Ogólnopolskich Festiwali Sportu i
Zdrowia w Sierakowie oraz Międzynarodowych Festiwali Dzieci i Młodzieży
w Zamościu. Każdego roku w tych wydarzeniach bierze udział kilka tysięcy

osób.
Realizatorem zadań programowych
TKKF jest kadra instruktorska, animatorzy i działacze. Dlatego co roku
szkolimy kilkuset instruktorów prowadzących zajęcia w ogniskach, wolontariuszy oraz animatorów rekreacji
i aktywnego stylu życia. W każdym
roku wydajemy kilkanaście podręczników dla uczestników tych szkoleń.
Systematycznie modernizujemy Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w Sierakowie. Inwestycje
ostatnich lat, takie jak: kryta pływalnia, hala, boiska i korty o sztucznej
nawierzchni oraz tartanowa bieżnia,
a także wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby ośrodka uczyniły
z niego nowoczesny obiekt, w który
można organizować nie tylko wczasy
i obozy rekreacyjne, ale również zgrupowania sportowe. Nie będzie w tym
słowa przesady, jeśli powiem, że to
jeden z najnowocześniejszych europejskich ośrodków sportowych.

Czego życzyłby pan organizacji
i tworzącym ją ludziom?
– Olbrzymiej rzeszy działaczy, których pracą silne jest nasze towarzystwo, chciałbym życzyć przede
wszystkim jeszcze lepszego zdrowia, zachowania tężyzny fizycznej i
sukcesów w życiu osobistym i sportowym. To oni sprawiają, że Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest
liderem wśród organizacji masowej
kultury fizycznej w Polsce. Obecnie
legitymację członkowską posiada
ponad 162 tysiące naszych rodaków
zrzeszonych w 1154 ogniskach i klubach rekreacyjno-sportowych. W ponad 6500 zespołach i sekcjach ćwiczy
252 tysiące osób. Każdego roku organizujemy około 25 tysięcy imprez

sportowo-rekreacyjnych, w których
uczestniczy ponad 7 milionów Polaków. Uważam, że miejsce i znaczenie
TKKF w polskim społeczeństwie wyznacza jego niekwestionowany dorobek i osiągnięcia. Od dominujących w
pierwszych latach funkcji kreacyjnych,
instruktażowych i popularyzatorskich
do bardzo bogatej, zróżnicowanej
oferty dla wszystkich.
Oceniając dorobek towarzystwa,
można powiedzieć, że organizacja
nasza dobrze służy polskiej kulturze
fizycznej, stwarzając nie tylko swoim
członkom, ale przede wszystkim szerokim rzeszom społeczeństwa szansę
udziału w różnych formach aktywności fizycznej. I to chyba jest najważniejszym osiągnięciem minionych lat.
Pozostańmy więc przy naszej, od początku TKKF-owskiej maksymie „Działajmy dla siebie, ale i dla wszystkich
Polaków”.
Na koniec niech mi będzie wolno
podzielić się osobistą uwagą. Nasza siedziba mieści się w Warszawie,
przy ulicy Wspólnej pod numerem
61. W tym właśnie budynku mieściła
się redakcja opiniotwórczej gazety
„Sztandar Młodych”, na łamach której
od jesieni 1955 r. toczyła się burzliwa
dyskusja o możliwościach (a raczej
ich niedostatku) uprawiania sportu
dla własnej przyjemności z udziałem
fachowców i laików, młodych i starszych, czołowych sportowców, jak
i tych wychodzących na boisko od
czasu do czasu. Ta szeroka konsultacja doprowadziła do tego, że 3 maja
1967 r. grupa działaczy kultury fizycznej postanowiła powołać do życia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które właśnie weszło w kolejne 50
lat działalności.
Rozmawiał
 Jerzy Jakobsche
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Trzydziestolecie TKKF

Obchody 50-lecia powstania TKKF w Polsce
Rok 2007 jest szczególny dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ze względu na jubileusz 50-lecia
powstania organizacji. 3 maja 1957 r.
grono entuzjastów powołało do życia stowarzyszenie, które postawiło
sobie za główny cel zachęcenie Polaków do regularnej aktywności ruchowej. Cel ten od 50 lat realizowany jest
w całym kraju.
Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęto w maju w Warszawie. Imprezę

poprowadził Ryszard Rembiszewski,
kojarzony z losowaniami totolotka. Nie
była to przypadkowa osoba, Totalizator
Sportowy bowiem również obchodzi
jubileusz 50-lecia. I od lat dochody
uzyskane z gier przekazuje na cele
sportowe, m.in. na budowę hal, boisk
sportowych.
Na uroczystości zaproszono wieloletnich działaczy TKKF. Był to dowód uznania za wieloletnią społeczną pracę, za
krzewienie kultury fizycznej.
Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, wręczone medale 50-lecia
– głównie tym, którzy wspierają TKKF,

Historia TKKF
Przedstawiamy fragmenty
wprowadzenia do książki
wydanej z okazji 30-lecia
TKKF przez Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych w Warszawie (1989 r.).
Autorem cytowanych fragmentów jest Zbigniew Mikołajczak.

Bogdan Waligórski, prezes Zarządu
Głównego TKKF w latach 1974-1975,
i Mieczysław Borowy, wiceprezes
Zarządu Głównego TKKF w latach
1973-1977, od roku 1986 wiceprezes
urzędujący, podczas rajdu Szlakami
Zdobywców Wału Pomorskiego w
1974 r.
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m.in. Irenie Szewińskiej, Romanowi
Jagielińskiem – prezesowi LZS, Tomaszowi Lipcowi – Ministrowi Sportu,
Adamowi Struzikowi – Marszałkowi
Województwa Mazowieckiego oraz
byłym prezesom ZG TKKF: Andrzejowi Piłatowi, Bogdanowi Waligórskiemu, Andrzejowi Kozłowskiemu.
– Medale dla działaczy – powiedział
prezes Zarządu Głównego TKKF, Mieczysław Borowy – zostaną wręczone na
stadionach, bo tam jest główne miejsce
naszej działalności.
Na zakończenie uroczystości wystąpił
zespół „Mazowsze”.

3 maja 1957 roku grupa
działaczy kultury fizycznej postanowiła założyć
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej. Decyzję
tę poprzedziła trwająca od
jesieni 1955 burzliwa dyskusja, przede wszystkim na
łamach SZTANDARU MŁODYCH, o możliwościach,
a raczej ich niedostatku,
uprawiania sportu dla własnej przyjemności. Zabierali
głos fachowcy i laicy, młodzi
i starsi, mistrzowie świata
i Europy oraz wychodzący
na boisko tylko od czasu do
czasu.
Obecnie, w trzydzieści lat później,
można napisać bez obawy popełnienia błędu, że powstanie TKKF poprzedziła szeroka konsultacja społeczna,
zostało bowiem utworzone w wyniku
postulatów publicznych i od początku
wszystkim współorganizującym przyświecała zasada działania dla innych i
siebie.
Ci, którzy związani są z towarzystwem
od pierwszych chwil, kierując się do
Zarządu Głównego w Warszawie zawsze odwiedzają ten sam gmach
przy placu Dąbrowskiego 8, te same
pomieszczenia na IV piętrze, chociaż
ostatnio przybyło kilka dodatkowych
pokoi.
Podobnie jest w wielu miastach – siedzibach zarządu wojewódzkiego, w
przypadku licznych ognisk statutowych. Ściany raz błyszczą świeżością,
raz są poszarzałe, w zależności od
cyklu remontów i malowań. Przybywa na nich proporczyków, świadków
różnych TKKF-owskich imprez. Ale już
na przykład stoły i krzesła sprawiają
wrażenie zawsze tych samych, mocno
wysłużonych.
Zmieniła się natomiast zawartość szaf.
Wprawdzie pełno w nich, tak jak w
pierwszych latach, materiałów szkoleniowych, informacyjnych, ale dziś
są już i wideokasety, o których przed
trzydziestu laty nikt nawet nie marzył.

A działacze? Także zmieniają się zgodnie z upływem czasu. Pojawiają się w
TKKF-owskich pomieszczeniach nowe
postacie, twarze, nazwiska. Pracownikami programowymi są obecnie
zawsze absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, co przed trzydziestu laty było jeszcze trudno osiągalne.
Wśród działaczy społecznych jest także znacznie więcej osób z wyższym
wykształceniem. Nie oznacza to jednak, że zdominowali Towarzystwo,
bo w stosunku do ogółu działaczy nie
przybyło ich aż tak dużo, zwiększyła
się tylko znacznie liczba ognisk TKKF
i wzrósł średni poziom wykształcenia
całej ludności kraju.
Rekrutują się, jak dawniej, ze wszystkich środowisk. W działaniu zmienili
się mało. Dziś, jak przed trzydziestu
laty, wykłócają się o imprezę, którą
postanowili organizować, zabiegają
o środki, których zawsze jest za mało,
starają się o miejsce w sali lub na
boisku, sprzęt czy ubiory. Ale chyba
częściej niż w pierwszych latach namawiają na uczestnictwo w imprezie
ludzi na stanowiskach, przedstawicieli
władz politycznych, administracyjnych, samorządowych, którzy często
biorą udział w uroczystościach otwarcia lub zakończenia imprez. Ten nowy
obyczaj nie jest wyrachowaniem, zapraszani goście bowiem najczęściej
także byli lub są związani z TKKF jako
działacze, uczestnicy imprez lub zajęć
programowych.
Stwierdzenie, że TKKF swoje istnienie
i rozwój zawdzięcza ludziom, nie jest
oryginalne, chyba że powie się, że są
to LUDZIE TKKF. Kto bowiem raz został
wybrany do zarządu, przyjął obowiązki podczas imprezy, podjął się zadania
ważnego dla TKKF, ten na ogół przy
towarzystwie pozostaje.
TKKF stało się, o czym jeszcze nie można było jednoznacznie mówić przed
piętnastu laty, stowarzyszeniem wielopokoleniowym. Niestety obfitość
różnego rodzaju dokumentacji przy
konieczności koncentrowania się na
paruset stronach uniemożliwia kon-

tynuowanie w tej publikacji zasady,
przyjętej dla opracowania „Pierwsze
lata TKKF” (Sport i Turystyka, Warszawa
1972), opublikowania wszystkich nazwisk osób, odznaczonych srebrnymi i
złotymi odznakami TKKF, chociażby w
okresie od 1972 do 1987 roku. Do tego
trzeba by osobnej i bardzo grubej księgi. Z tego jednak powodu nie można
samodzielnie przekonać się o znacznej liczbie przypadków wyróżnienia
za zasługi dla TKKF rodziców i dzieci, a
nawet już trzech pokoleń – dziadków,
dzieci i wnuków. Ewidencja działaczy
i ważnych regionalnie wydarzeń przeszła obecnie, siłą rzeczy, do zarządów
wojewódzkich TKKF, które jak gdański,
kaliski czy krakowski mają już solidne
archiwa.
Duża liczba działaczy przez całe lata
służących towarzystwu i za swe zasługi wyróżnianych brązową, srebrną, a
następnie złotą Honorową Odznaką
TKKF, stworzyła konieczność ustanowienia nowego odznaczenia dla najwytrwalszych i zawsze aktywnych –
Zasłużonego Działacza TKKF. Pierwsze
takie odznaki wręczono podczas IX
Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF w
listopadzie 1986 oraz podczas uroczystego plenum ZG TKKF w maju 1987 z
okazji 30-lecia towarzystwa.
Na historię TKKF składają się ludzie i ich
dokonania. Ponieważ pamięć bywa zawodna, więc i tym razem dużo miejsca
przeznaczono na prezentację członków władz centralnych i prezydiów
zarządów wojewódzkich. O słuszności
takiej decyzji przekonały losy pierwszej, wspomnianej już, publikacji o
początkach TKKF-u oraz wielu innych,
wydanych przez zarządy wojewódzkie
i zarządy ognisk TKKF, które to publikacje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem jako pamiątki czy źródła
poznania przeszłości towarzystwa. A
jej znajomość jest bardzo ważna dla
dalszego rozwoju. Nie tylko narody i
państwa, ale i organizacje społeczne
nie mogą zaniedbywać swej historii,
jeżeli chcą dobrze służyć ludziom.
Dzieje TKKF wymagają po 30 latach
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starannego i fachowego opracowania. Nikt się jeszcze na to nie zdobył,
zapewne dlatego, że jest to bardzo
trudne. O kondycji towarzystwa decydują przecież ogniska. Są prężne, stale
rozwijające się, umacniające swoją
pozycję i coraz bardziej przez ludzi
cenione. Każde z nich zasługuje na
osobną monografię, jako świadectwo
dziejów środowiska, miejscowości,
regionu. Ale są również, i to niemało,
ogniska, w których działalność pulsuje nierównym rytmem, mają miesiące
lub lata wspaniałych osiągnięć i okresy
letargu. Czy im nie należałoby poświęcić trochę uwagi, skoro wnioski warto
wyciągać również z niepowodzeń?
Podobnie losy zarządów wojewódzkich. W każdym przypadku są inne, i to
z wielu przyczyn. Bo są nie tylko formalno-prawną sumą zrzeszonych ognisk.
Bywają bardzo ekspansywne, stale poszukujące nowych obszarów działania,
na ogół dobrze dające sobie radę w
szybko zmieniających się warunkach.
Ale bywają i takie, które nie wychodzą
poza granice zakreślone obowiązkiem,
spełniające tylko podstawowe wymagania, które im postawiono.
Wszystko ma swoją przyczynę. Ana-
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liza tych przyczyn na podstawie
sprawdzalnych faktów i subiektywnych opinii jest konieczna, by historia TKKF mogła być przydatna w
przyszłości. Przez pierwsze 30 lat nikt
się tego nie podjął. Ale w tym przypadku TKKF nie jest wyjątkiem.
Publikacja na trzydziestolecie TKKF jak
i broszura „Pierwsze lata TKKF” mają
więc przypomnieć wiele spraw, uszeregować zdarzenia, zwrócić uwagę na
niektóre tendencje rozwojowe.
Minęło zaledwie 15 lat, a już – z braku pełnej dokumentacji – okazało się
niemożliwe nawiązanie w każdym
przypadku bezpośredniego wątku za
wspomnianą pierwszą publikacją rocznicową TKKF na XV-lecie towarzystwa.
Inaczej księguje się teraz niektóre pozycje finansowe, nie przechowuje się
przez dłuższy czas kompletnych list pracowników zarządów TKKF i tak dalej.
Publikacja „Trzydziestolecie TKKF” stara
się mimo to nawiązać do swojej poprzedniczki. Bo nie sposób – już! – w
jednej księdze zmieścić wszystkiego,
co ważne i godne utrwalenia. Toteż, nie
rezygnując w wielu przypadkach z prezentacji ciągłości wydarzeń obejmującej parę dziesiątków lat, w zasadzie

uwaga skoncentrowana jest na latach
od 1972 do 1987. Bardzo szybko będzie
to także przeszłością. Zapewne lepiej
udokumentowaną, bo Zarząd Główny
TKKF przystąpił po IX Zjeździe do kompletowania archiwum towarzystwa, ale
tym niemniej czasem minionym.
Autorami poszczególnych opracowań
są długoletni działacze TKKF, często
od pierwszych chwil związani z towarzystwem, jak prof. dr hab. Teresa
Wolańska, mgr Janina Przybylska, mgr
Stanisław Paczkowski, mgr Zbigniew
Mikołajczak, inni chociaż z krótszym,
ale również ze stosunkowo długim
stażem, jak dr Wiktoria Nawrocka, mgr
Mieczysław Borowy, dr Józef Dębski,
mgr Tadeusz Gołąbek. (...)
Dokumentację przygotowali kompetentni pracownicy Zarządu Głównego
TKKF. Tak więc publikacja ta ma również walor dokumentu.
„Trzydziestolecie TKKF”, chociaż nie
daje odpowiedzi na wiele pytań, jest
także pamiątką, przede wszystkim
dla tych, którzy dla towarzystwa nie
szczędzili sił, inwencji, czasu. A dla usiłujących penetrować przeszłość TKKF
może być wartościowym źródłem informacji i inspiracji.

W przedstawionym wydawnictwie
dominuje przeszłość, co jest zrozumiałe. Tym bardziej uzasadnione, że
nowe lata TKKF przypadną na okres
zasadniczych zmian społecznych i gospodarczych, których konsekwencje
trudno w 1987 przewidywać.
Podstawowe zadanie TKKF – rozszerzanie uczestnictwa ludności w kulturze fizycznej przez organizowanie
zespołów ćwiczebnych i imprez, a
także tworzenie możliwości do indywidualnego korzystania z jego oferty
programowej – nie zmienia się. W bieżącej kadencji zadaniem wiodącym dla
wszystkich ogniw towarzystwa winno
być „zapobieganie chorobom układu
krążenia przez aktywność fizyczną”
(pkt 2. uchwały IX Zjazdu TKKF).
Inne najważniejsze zadania wymienione w uchwale zjazdu z 1986 roku:
 Stałe wzbogacanie działalności pro-

gramowej, a zwłaszcza elastyczne
dostosowywanie jej do zmieniających się warunków i zapotrzebowania społecznego; myślą przewodnią
wszystkich działań powinna być
świadomość, że kultura fizyczna
służy poprawie zdrowia narodu, pogłębia więzi międzyludzkie, sprzyja
sprawności zawodowej, a także aktywnemu wypoczynkowi;
 Opracowanie programu działania
w zakresie informacji i propagandy,
ze szczególnym uwzględnieniem
telewizji, ponieważ niedostateczna
świadomość społeczna o znaczeniu
rekreacji ruchowej dla rozwoju osobowości współczesnego człowieka
jest jedną z podstawowych barier w
upowszechnianiu kultury fizycznej;
 Stałe racjonalizowanie gospodarki
towarzystwa, zwiększenie jego gospodarczej samodzielności i zapew-

nienie dofinansowania ze środków
spożycia zbiorowego dla poprawy
materialnych warunków działania
TKKF zgodnie z zasadami reformy
gospodarczej;
 Zacieśnianie przez zarządy TKKF
współdziałania z radami narodowymi wszystkich szczebli jako samorządów terenowych i organów
władzy państwowej;
 Dalsze utrwalanie społecznego
charakteru towarzystwa, zwiększanie samodzielności działania organizacji wojewódzkich, miejskich i
ognisk, umacnianie pozycji działacza społecznego; podstawowymi
partnerami w działalności towarzystwa są związki zawodowe, ZSMP i
inne organizacje społeczne.
 Zbigniew Mikołajczak

Nowa hala sportowa w Goszczynie
Wielkie dni przezywała mała
(1500 mieszkańców) miejscowość
w powiecie grójeckim – Goszczyn,
oddalona od stolicy o ok. 60 km,
czyli niespełna godzinę jazdy.
W sobotę, 29 września, odbyła
się tam uroczystość oddania do
użytku nowej hali sportowej, wybudowanej przy tamtejszym gimnazjum. Odbył się także festyn
biegowy z cyklu imprez o Puchar
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, organizowanych przez TKKF.
Wielofunkcyjna hala o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych,
to dar przede wszystkim Totalizatora Sportowego przy pewnym
wkładzie miejscowych władz oraz
prywatnych firm. Służyć będzie
nie tylko młodym sportowcom,
ale także młodym artystom i być
może wystawcom.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
w kościele parafialnym w Gosz-

czynie, po czym odbyło się poświęcenie hali oraz oficjalne
przecięcie wstęgi. Zaproszonych
gości z Warszawy oraz licznie zebranych mieszkańców Goszczyna
i pobliskich miejscowości powitał
wójt Gminy Goszczyn – Sławomir
Słaboszewski, w towarzystwie
przewodniczącego Rady Gminy –
Piotra Rozmuczyńskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili
także m.in. wiceprezes Zarządu
Głównego Totalizatora Sportowego – Grzegorz Sołtysiński oraz
prezes ZG TKKF – Mieczysław Borowy, sprawujący tę funkcję już
piątą kadencję. Obecny był także
wieloletni (ponad 20 lat) dyrektor
Totalizatora – Andrzej Adamczyk.
Po uroczystym powitaniu i okolicznościowych przemówieniach
odbyły się występy artystyczne
dzieci i młodzieży z miejscowych
szkół oraz orkiestry dętej OSP Olczew.

Na zewnątrz trwały zawody biegowe w ramach festynu o Puchar
Marszałka Woj. Mazowieckiego,
Adama Struzika. Wzięło w nich
udział kilkuset młodych sportowców na różnych dystansach, w zależności od kategorii wiekowych.
Najlepsi otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy, a także
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Totalizator Sportowy. Rozdanie nagród zwycięzcom zakończyło oficjalną część uroczystości,
po czym nastąpiło zwiedzanie
obiektu. Jesteśmy przekonani, że
obiekt będzie służył miejscowej
społeczności przez długie lata,
a telewizja publiczna, obecna w
sobotę, będzie miała okazję do
niejednego jeszcze pobytu w
gościnnym Goszczynie.

 Adam Molak
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Ogólnopolskie seminaria „Rola samorządów
lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
Kontynuacja bezpośrednich spotkań przedstawicieli ministerstwa z działaczami samorządowymi na temat upowszechniania kultury fizycznej
w społeczeństwie. Tematyka spotkań poszerzona
o „Sport dla wszystkich w UE”, przepisy unijne dotyczące kultury fizycznej oraz sposoby finansowania. Przewidywany udział 2 x 100 osób.
Terminy i miejsca:
18–19 października 2007 r., Sieraków - COSSz ZG
TKKF, ul. Poznańska 27
25–26 października 2007 r., Zamość - ratusz - sala
Consulatus, hotel Jubilat ul. Wyszyńskiego 52
Uczestnikami będą przedstawiciele samorządów lokalnych wszystkich szczebli, nauczyciele
wychowania fizycznego, działacze uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń
kultury fizycznej.

Program ramowy
I dzień
 do godz. 12.30 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie
 godz. 13.00-13.15 – otwarcie seminarium - prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
 godz. 13.15–15.15 – I sesja plenarna
 1. „Realizacja programu Sport Wszystkich
Dzieci” – Wojciech Kudlik – Departamentu
Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i
Turystyki
 2. „Samorząd terytorialny kreatorem upowszechniania sportu i rekreacji” – przedstawiciel samorządu lokalnego
 3. „Dofinansowywanie projektów stowarzyszeń kultury fizycznej z funduszy UE” – mgr
Łukasz Potocki, specjalista ds. przygotowywania wniosków i rozliczania projektów
 4. „Ustawa – Prawo zamówień publicznych
w działalności stowarzyszeń i samorządów”
– Waldemar Mazan, ekspert od przeprowadzania procedur przetargowych
 godz. 15.15-16.30 – obiad
 godz. 16.30–18.30 – II sesja plenarna

 1. „Podstawy prawne i finansowe działalności UKS-ów” – mgr Elżbieta Piotrowska, główny księgowy KFSdW
 2. „Narodowy Program Zdrowia na lata
2007–2013 – promocja aktywności fizycznej młodego pokolenia” – dr Paweł Goryński,
Państwowy Zakład Higieny
 3. „Rola samorządów terytorialnych w realizacji Narodowego Programu Zdrowia” – dr
Krzysztof Kuszewski, Państwowy Zakład Higieny
 4. Realizacja programu „Animator sportu
dzieci i młodzieży” – Zdzisław Regucki, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
 5. „Klub sportowy – partner samorządu lokalnego. Realizacja zadań ustawowych we
współpracy międzysektorowej” – dr Iwona
Michniewicz, wykładowca WSP TWP w Warszawie, kurator sądowy

Warunki uczestnictwa:

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
tel./faks (022) 825 85 88, 825 11 13,
e-mail: federacja@post.pl

Wpisowe 50,- PLN od osoby należy wpłacić na konto
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w banku PKO
BP X O/Warszawa,

nr konta: 07102010130000080201345644
Ankietę można także wypełnić
na stronie internetowej KFSdW
www.federacja.com.pl

Organizator pokrywa koszty programu, zakwaterowania i wyżywienia. Jednostka delegująca pokrywa koszty dojazdu.
Ankietę uczestnictwa i potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesyłać na adres:

Uczestnicy zapisywani będą na listę według kolejności
zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzanie obecności na liście najpóźniej
do dnia 4 października - seminarium w Sierakowie i 11
października – seminarium w Zamościu.

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
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 6. „Kluby Olimpijczyka w programie Sport
Wszystkich Dzieci” - Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski
 godz. 18.30-19.00 – przerwa na kawę
 godz. 19.00-20.00 – dyskusja plenarna,
prelegenci odpowiadają na pytania uczestników, wystąpienia przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej
 godz. 20.30 – kolacja
II dzień
 godz. 08.30-09.30 – śniadanie
 godz. 10.00-11.30 – Blok Informacyjny
Branży Sportowo-Rekreacyjnej
 1. „Baza sportowa w gminie” – inż. Lech
Adam Bartnik
 2. „Wyposażenie hal sportowych” – Roger
Żółtowski
 3. „Nowe technologie w budownictwie
obiektów sportowych”
 „Energooszczędne systemy grzewcze” – Stanisław Antkowiak
 4. „Budowa boisk ze sztucznej trawy i otwartych lodowisk” – Grażyna Goszcz i Tomasz Bukowiecki
 godz. 11.30–12.30 – dyskusja plenarna, c.d.
pytań uczestników i odpowiedzi prelegentów oraz wystąpienia przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej
 godz. 12.30–13.00 – podsumowanie, przyjęcie wniosków i zakończenie seminarium
 godz. 13.00 – obiad
 godz. 14.00 – wyjazd uczestników

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”

nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”

Sieraków 18-19 października 2007 r.

Zamość 25-26 października 2007 r.

Imię i nazwisko:.............................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................................

Jednostka delegująca/funkcja: ....................................................................................................................................................

Jednostka delegująca/funkcja: ....................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................

telefon: ................................ faks: ................................ e-mail: ............................... tel. komórkowy: ....................................

telefon: ............................... faks ............................... e-mail: ................................. tel. komórkowy .......................................,

Potwierdzenie noclegu z 18 na 19 października 2007 r. (proszę wpisać tak lub nie) .........................................................
...
........................................................
(pieczęć i podpis)

Potwierdzenie noclegu z 25 na 26 października 2007 r. (proszę wpisać tak lub nie) ........................................................
................................................
(pieczęć i podpis)
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Wiedza dla wszystkich
Sport dla wszystkich w gminach, miastach
i powiatach - pod takim hasłem odbywało się
ogólnopolskie forum w Łodzi
31 maja – 1 czerwca 2007 r. w Łodzi odbywało się ogólnopolskie Forum nt. „Sport dla wszystkich w gminach, miastach
i powiatach” zorganizowane tradycyjnie przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. Uczestnikami byli wójtowie,
burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele urzędów
marszałkowskich, działacze stowarzyszeń kultury fizycznej.
Głównym celem forum była aktywizacja samorządów lokalnych w dziele upowszechniania kultury fizycznej w naszym
kraju po wstąpieniu Polski do UE. Uczestnicy wymieniali się
doświadczeniami z własnego podwórka, jak najbardziej racjonalnie finansować i organizować działalność sportoworekreacyjną dla najszerszych mas społeczeństwa na swoim
terenie.

Inwestorzy przedstawiali pozytywne rozwiązania stosowane w zakresie programowania, projektowania, finansowania i budowy obiektów sportowych. Dzielili się wiedzą na
temat własnych doświadczeń oraz sposobów tworzenia
sprzyjających warunków do przyciągnięcia kapitału w celu
realizacji inwestycji sportowych i rekreacyjnych.
Obrady okazały się bardzo owocne. Możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami, pochwalenia sukcesami
w propagowaniu zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych - daje dużo satysfakcji.
Z kolei możliwość skorzystania z dobrych, sprawdzonych
wzorców realizowanych przez innych - to zdobycie cennej
wiedzy.
Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum wzięli udział w ogólnopolskiej inauguracji XIII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 1 czerwca na stadionie przy ul. Małachowskiego
w Łodzi.

Godzina zero: wszyscy na start
XIII Sportowy Turniej Miast
i Gmin, 1 czerwca 2007 r.
Po raz trzynasty KFSdW zorganizowała
Sportowy Turniej Miast i Gmin. Zgodnie z regulaminem turnieju należało
nieprzerwanie przez minimum 30 minut brać udział w dowolnej formie aktywności ruchowej: grze, konkurencji
sportowej, rekreacji, turystyce. Prawo
startu mieli wszyscy mieszkańcy danej
miejscowości zameldowani na pobyt
stały lub czasowy oraz pracujący lub
uczący się w niej.
Startujące miejscowości klasyfikowane były w sześciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców: I grupa do
5 tys., II od 5 do 7,5 tys., III od 7,5 do
15 tys., IV od 15 do 40 tys., V od 40 do
100 tys. i grupa VI - powyżej 100 tys.
mieszkańców. Przy ocenie wyników
ogólnopolskiego współzawodnictwa
podstawowym kryterium był procentowy stosunek liczby startujących w
STMiG do liczby mieszkańców danego
miasta lub gminy. Punkty przyznawane były również za przeznaczanie
z budżetu danego miasta lub gminy
środków na sport i rekreację w 2007 r.

14 sport

dla wszystkich

Głównym celem, jaki przyświeca Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich,
organizatorowi STMiG, jest aktywizacja ruchowa społeczeństwa i promowanie sportowego, zdrowego stylu
życia. Dzięki organizowaniu imprez
sportowo-rekreacyjnych udaje się aktywizować lokalne władze samorządowe i tworzyć prosportowe lobby.
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w tym samym terminie,
co światowy dzień sportu Challenge
Day organizowany przez TAFISA (Trim
& Fitness International Sport For All
Association). Polska wersja Challen-

ge Day, czyli Sportowy Turniej Miast
i Gmin, wyrosła na największą imprezę
sportu masowego w Europie.
W latach ubiegłych laureaci turnieju
otrzymywali nagrody w postaci sprzętu sportowego i funduszy na zorganizowanie sportowych wakacji dla dzieci
i młodzieży. W tym roku zabrakło środków na nagrody, a mimo to w XIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin wystartowało 416 miast i gmin (w 2006 r. wzięło
udział 587 miast i gmin). To dowód, że
tego typu imprezy weszły już na stałe
do kalendarza aktywności społeczeństwa, że takie imprezy są potrzebne.

Na cześć
cześć

Sport dla zdrowia
XIII Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci
i Młodzieży, Zamość,
1-3 czerwca 2007 r.
Zamojski festiwal zgromadził na starcie ponad 2,5
tys. młodych sportowców
– reprezentantów miast
z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi i Holandii.
Uczestnicy rywalizowali
w biegach przełajowych,
konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie, judo
oraz grach zespołowych:
piłce nożnej, koszykówce,
siatkówce, piłce ręcznej. Areną zmagań młodych sportowców były obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, m.in. piękny, nowoczesny stadion.
Festiwal stał się dorocznym świętem sportowym młodzieży z krajów sąsiadujących ze sobą w tzw. Euroregionie Bug. Przyczynia się do przełamywania barier, do
pokonywania wzajemnych niechęci między narodami,
które jeszcze nie tak dawno znajdowały się w tzw. bloku
wschodnim. Po przystąpieniu Polski do zjednoczonej Europy wszelkie działania, również na niwie sportu, prowadzące do unormowania stosunków z naszymi sąsiadami
zza południowo-wschodniej granicy są jak najbardziej
uzasadnione. Podkreśleniem wagi zamojskiego festiwalu
w tych działaniach była obecność przedstawicieli ambasad państw uczestniczących w zawodach.

II Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia
w Sierakowie
8-10 czerwca 2007 r.
Na terenie pięknie zmodernizowanego Centralnego Ośrodka SportowoSzkoleniowego TKKF w
Sierakowie stanęły w szranki reprezentacje stowarzyszeń kultury fizycznej oraz akademii wychowania fizycznego. Udział
wzięło 2,5 tys. osób.
W ramach festiwalu nie tylko rozgrywano turnieje w grach
sportowych. Prezentowane też były stare, często zapomniane gry i zabawy na świeżym powietrzu, jak również nowe
formy rekreacji ruchowej, które można wykorzystać podczas
obozów, kolonii, festynów czy chociażby tzw. wyjazdów za
miasto. Areną zmagań były boiska ze sztuczną trawą, tartanowa bieżnia, hala sportowa, kryta pływalnia oraz akwen jeziora
Jaroszewskiego.
Oferta skierowana była przede wszystkim do organizatorów
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, choć
do proponowanych gier i zabaw z powodzeniem włączać
można całe rodziny.
Głównym celem działania Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich jest aktywizacja ruchowa społeczeństwa, popularyzacja sportu i sportowego stylu życia. Festiwale
w Sierakowie na trwałe weszły do kalendarza imprez, które
temu celowi służą. Organizatorom festiwalu udało się nawiązać owocną współpracę w zakresie popularyzacji gier rekreacyjnych z akademiami wychowania fizycznego.
Raz jeszcze okazało się prawdziwe powiedzenie, że pomysłowość ludzka nie zna granic. Potrzeba tak niewiele. Jeśli tylko znajdą się tacy, którzy potrafią wymyślić i przeprowadzić
ciekawą konkurencję, a także zarazić entuzjazmem innych,
którzy włączą się w zabawę.
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Działalność Polskiego Towarzystwa
W roku 2006 gra w ringo, po około
10 latach przerwy, wpisała się na
stałe w kontakty sportowe pomiędzy Polską a Niemcami.
W sierpniu ekipa polska licząca 10
zawodników, z kapitanem mgr Mariuszem Wangrynem i prezes PTR
dr. med. Krystyną Anioł-Strzyżewską oraz prezydentem IRF prof.
dr. hab. Włodzimierzem Starostą
i wiceprezezem IRF z Niemiec prof.
dr hab. Antonem Staschem, w Recklinghausen k. Dortmundu rozegrała II
Międzynarodowy Turniej Polska –
Niemcy w polskim ringo i niemieckim
ringtenisie oraz wzięła udział w Ogólnoniemieckim Turnieju Ringtenisa,
który był eliminacją do Mistrzostw
Świata w Ringtenisie.
Przygotowaniem polskich zawodników kierował mgr M. Wangryn
z Mogielnicy i mgr I. Piotrowski
z Płońska z efektem zaskakującym
– otrzymaliśmy propozycję startu w
MŚ w Indiach. Niestety, możliwości finansowe wystarczyły uczestnikom na
pokrycie z własnych środków jedynie
kosztów wyjazdu do Niemiec. Polskie
ringo zostało w Niemczech przyję-

Badania naukowe
Zakończono badania naukowe określające koszt biologiczny wysiłku
u osób starszych grających w ringo
(40-57 lat) i uwieńczono opracowaniem przedstawionym na Międzynarodowej Konferencji „Aging and
Physical Activity 2006”, która odbyła
się w Rydzynie k. Leszna Wlkp. W celu
wzmocnienia wniosku wyciągniętego
z tej pracy, że „uprawianie gry w ringo
jest korzystne dla zdrowia osób w każdym wieku” – rozegrano MMP Lekarzy
i Pracowników Ochrony Zdrowia, zorganizowane przez Sekcję Ringo Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Inicjatywa dla dzieci

Uprawianie gry w ringo jest korzystne dla zdrowia osób
w każdym wieku

te entuzjastycznie, czego dowodem
może być przyjazd w grudniu trzech
zawodników z klubu TUS Rodenbach
do Mogielnicy w celu odbycia kilku
treningów.
Reprezentacja Niemiec została zaproszona na MMP w Ringo w roku 2007
i wystartowała w pełnym składzie w
Radomiu 30 czerwca i 1 lipca. W latach ubiegłych zawodnicy startowali
jedynie indywidualnie (ing. Heinz
Müller, ing. Mario Müller, mgr
Dominic Schubardt, prof. Anton
Stasch).

Przewiduje się, że te pokrewne sporty w przyszłości będą czerpały wzajemnie ze swego dorobku. Aktualnie
przejawia się w ringo tendencja do
przyspieszenia gry poprzez szybsze
odrzucanie kółka, czasowo nazywana
„gorące kółko”. Zorganizowano już
pilotażowe turnieje, które podzieliły
uczestników mniej więcej po połowie
na entuzjastów i przeciwników tego
sposobu gry w ringo. Z pewnością
w trosce o zwiększenie dostępności
i atrakcyjności gry w ringo przepisy
będą nadal modyfikowane.

Nową inicjatywą, wspartą przez PTR,
był I. Turniej w Ringo dla Klas V. Szkół
Podstawowych warszawskiego Ursynowa. W nagrodę i w celu popularyzacji ringo drużyna dzieci-zwycięzców
reprezentowała Ursynów w meczu towarzyskim, na boiskach piaskowych,
ze zwycięzcami Mistrzostw Polski
Pracowników Samorządowych, które
organizowane były już po raz czwarty
przez Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji. Świetną organizację zarówno turnieju ringo dzieci, jak i pracowników samorządowych, zawdzięczamy
dyrektor UCSiR Renacie Popek, byłej czołowej florecistce warszawskiego
AZS, a ze strony PTR – wiceprezesowi
Zbigniewowi Wiśniewskiemu.

Ekipa Polski

Specjalizacja na UR
W minionym roku miała miejsce rzecz niezwykle ważna: dzięki staraniom
wiceprezesa PTR ds. szkolenia kadr, dr. Ryszarda Śpiewaka, pierwsza w historii grupa 16 osób ukończyła specjalizację na Uniwersytecie Rzeszowskim i uzyskała tytuł zawodowy: Instruktor Sportu w Dyscyplinie Ringo.
W ten sposób zostało spełnione jedno z wielkich marzeń twórcy tej polskiej
gry dla każdego - red. mgr. Włodzimierza Strzyżewskiego.
 Krystyna Anioł-Strzyżewska
Na boisku trawiastym...

...i piaskowym

Kalendarz imprez
Przeprowadzono przewidziane w kalendarzu imprez na rok 2006 wszystkie turnieje lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. Wielkim wydarzeniem było pozyskanie na MMP w Ostrołęce sponsorów nagród rzeczowych, czego nie odnotowano przez minione 20 lat. Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego mistrzostw mgr Bożena Chojnicka-Kapinos
przy wsparciu prezydenta m. Ostrołęka Ryszarda Załuskiego zgromadziła nagrody w postaci sprzętu sportowego i turystycznego od ośmiu
sponsorów. Z 7 państw startujących w MP na podium zaczęli wchodzić
reprezentanci Białorusi, Litwy, Niemiec.
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Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej
XI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu
Bez cienia przesady można powiedzieć, że XI Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu,
które odbyły się 2-4 marca 2007
r. w Kielcach, były prawdziwym
sportowym świętem dla ponad
200 uczestników z salezjańskich
stowarzyszeń sportowych z różnych stron Polski.
Igrzyska odbywały się pod patronatem
honorowym: Tomasza Lipca, ministra
Sportu, JE ks. bp. Kazimierza Ryczana, ordynariusza Diecezji Kieleckiej,
Adama Jakubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego, Grzegorza
Banasia, wojewody świętokrzyskiego,
Wojciecha Lubawskiego, prezydenta
Kielc, Piotra Nurowskiego, prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Uczestnicy zostali zakwaterowani w
Salezjańskim Oratorium, internacie,
Domu Harcerza, Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym oraz III LO im. C. K. Norwida w Kielcach. W miejscach zakwaterowania panowała wspaniała atmosfera przyjaźni i życzliwości.
XI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu były czasem
wspólnego przebywania ze sobą w
różnych formach. Był to czas:
1. zmagań sportowych, podczas których pamiętano o godności drugiego człowieka i o przestrzeganiu
zasady fair play,
2. czas wspólnej modlitwy i zjednoczenia wokół Stołu Pańskiego
3. ubogacania kulturą – słuchając,
oglądając, poznając dziedzictwo
naszego narodu
4. wspólnego świętowania i dobrej,
godziwej rozrywki
5. „eksplozji dobra”.
Organizacji Igrzysk podjęli się przedstawiciele SL SALOS „Cortile” w Kielcach.
To ogromne przedsięwzięcie wymagało wielu prac i działań. Całość koordy-
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nował ks. Grzegorz Dudek SDB – prezes kieleckiego SALOS-u. Pomagali mu
trenerzy, zawodnicy, wychowankowie
salezjańscy.
Wszyscy uczestnicy igrzysk zachwyceni byli nową i nowoczesną halą widowiskową „Żytnia”. Na hali tej oraz
trzech innych rozgrywane były mecze
w trzech kategoriach wiekowych: kat.

A - 1990 i młodsi, kat. B - 1992 i młodsi,
kat. C - 1994 i młodsi.
W ramach programu kulturalno-religijnego młodzież uczestniczyła w uroczystym otwarciu i zakończeniu igrzysk,
uroczystej Mszy św. w Kościele Salezjanów, meczu piłki nożnej Korona Kielce
– Arka Gdynia, pogodnych wieczorach,
zwiedzaniu miasta itp.

Wyniki
 Kat. A: 1. Słupsk, 2. Kielce, 3. Skierniewice, 4. Oświęcim, 5. Świętochłowice,
6. Sieradz, 7. Sosnowiec, 8. Ostrów Wielkopolski
 Kat. B: 1. Ostrów Wielkopolski, 2. Sieradz, 3. Dobieszczyzna, 4. Bydgoszcz,
5. Częstochowa, 6. Oświęcim, 7. Świętochłowice, 8. Sosnowiec
 Kat. C: 1. Szczecin, 2. Lubin, 3. Sosnowiec, 4. Debrzno, 5. Bydgoszcz, 6. Dobieszczyzna, 7. Kraków, 8. Sieradz

Były też łzy szczęścia

XVIII Światowe Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
Od 26 kwietnia do 1 maja 2007 r. odbywały się w Duisburgu XVIII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej.
Wzięło w nich udział 120 drużyn reprezentujących 15 krajów. Łącznie
w Igrzyskach uczestniczyło 1300 sa-

lezjańskich sportowców, a razem z
animatorami i opiekunami ponad 1550
osób.
W Igrzyskach uczestniczyły reprezentacje z następujących krajów: Austria,
Belgia, Bośnia-Hercegowina, Chorwa-

cja, Czechy, Egipt, Hiszpania, Niemcy,
Palestyna, Polska, Portugalia, Słowacja,
Słowenia, Syria i Włochy.
Otwarcie igrzysk odbyło się 27 kwietnia
w hali sportowej w Duisburgu z udziałem osobistości świata polityki, sportu
i Kościoła katolickiego. W uroczystości
między innymi udział wzięli: Adolf
Sauerland, prezydent Duisburga, dr
Wolfgang Reiniger, prezydent Essen,
bp dr Felix Genn, ks. Josef Gruner,
inspektor salezjanów; prof. Giuseppe
Bracco, prezydent Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale.
Uczestnicy (dziewczęta i chłopcy) rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: kat. A – 1989 i młodsi, kat. B
– 1991 i młodsi, w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna
5-osobowa, piłka nożna 11-osobowa,
piłka siatkowa, tenis stołowy.
W trakcie igrzysk odbyło się posiedzenie zarządu Polisportive
Giovanili Salesiane Internazionale,
podczas którego przyjęto sprawozdanie z Igrzysk w Zagrzebiu w
2006 r. oraz omówiono sprawy bieżącej działalności.
Zakończenie igrzysk odbyło się w
Landschaftspark Nord w Duisburgu.
Składało się ono z dwóch części: Mszy
św. pod przewodnictwem biskupa Regionu Ruhry dr. F. Genn oraz uroczystej
kolacji połączonej z dyskoteką i oglądaniem na telebimach zdjęć z igrzysk.
Podczas uroczystości przekazano flagę
PGS I delegacji słoweńskiej organizatorom Igrzysk w Lublianie w 2008 r.
Reprezentacja SALOS RP zaprezentowała się nad wyraz okazale w rywalizacji sportowej, zajmując 3 pierwsze,
6 drugich i 5 trzecich miejsc. Zaprezentowała się również wyśmienicie
w wymiarze kulturowym. Nie miała

Trzeba było wykrzesać z siebie
wszystkie siły, aby
zdobyć medal

sobie równych podczas uroczystości
zamknięcia igrzysk. Z tego tytułu padło
pod jej adresem wiele ciepłych słów ze
strony przedstawicieli organizatorów i
innych reprezentacji.

Wyniki
Piłka siatkowa dziewcząt
 Kat. A: 1. Włochy/Sondrio, 2. Polska/
Szczecin, 3. Chorwacja/Zagrzeb
 Kat. B: 1. Niemcy/Essen, 2. Włochy/
Turyn, 3. Polska/Łódź
Piłka siatkowa chłopców
 Kat. A: 1. Polska/Kielce, 2. Niemcy/
Neunkirchen, 3. Niemcy/Essen
 Kat. B: 1. Belgia/Zwijnaarde, 2. Polska/Lubin, 3. Włochy/Parma
Koszykówka dziewcząt
 Kat. A: 1. Włochy/Cagliari, 2. Hiszpania/Madryt, 3. Hiszpania/Walencja
 Kat. B: 1. Hiszpania/Salamanca,
2. Polska/Słupsk, 3. Niemcy/Essen
Koszykówka chłopców
 Kat. A: 1. Włochy/Turyn, 2. Niemcy/
Essen, 3. Chorwacja/Zagrzeb
 Kat. B: 1. Włochy/Catania, 2. Chorwacja/Zagrzeb, 3. Włochy/Turyn
Piłka nożna 5-osobowa chłopców
 Kat. A: 1. Belgia/Hechtel, 2. Belgia/
Remouchamps, 3. Chorwacja/Split
 Kat. B: 1. Chorwacja/Zagrzeb,
2. Austria/Unterwaltersdorf,
3. Niemcy/Neunkirchen
Piłka nożna 11-osobowa chłopców
 Kat. A: 1. Hiszpania/Valencja, 2. Niemcy/Neunkirchen, 3. Polska/Suwałki

Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, www.salosrp.pl
tel./faks 022 670 06 55, tel. 022 818 65 51 w. 126,
e-mail: salosrp@salosrp.pl
Organizacja pożytku publicznego

 Kat. B: 1. Hiszpania/Valencja, 2. Belgia/Haacht, 3. Niemcy/Essen
Tenis stołowy – gra pojedyncza
dziewcząt
 Kat. A: 1. Niemcy/Neunkirchen (Inka
Sullwold), 2. Czechy/Praga (Martina
Kalinowa), 3. Polska/Lublin (Monika
Krzyżanowska)
 Kat. B: 1. Polska/Szczecin (Monika
Pułtorak), 2. Polska/Suwałki (Paulina Opanowska), 3. Polska/Szczecin
(Barbara Maleńczuk)
Tenis stołowy – gra pojedyncza
chłopców
 Kat. A: 1. Niemcy/Essen (Christian
Hintze), 2. Austria/Unterwandelsdorf (Martin Schneider), 3. Czechy/
Praga (Ivo Loska)
 Kat. B: 1. Czechy/Praga (Oldrich
Vaclahovsky), 2. Polska/Szczecin
(Emil Łukawski), 3. Polska/Chojnice
(Błażej Stanisławski)
Tenis stołowy – gra drużynowa
dziewcząt
 Kat. B: 1. Polska/Chojnice (Martyna
Stanisławska, Weronika Wałdoch),
2. Polska/Suwałki (Paulina Remiszko, Paulina Opanowska), 3. Czechy/Praga (Katha Juricova, Amezna
Kotrboya)
Tenis stołowy – gra drużynowa
chłopców
 Kat. A: 1. Czechy/Praga (Ivo Loska,
Marek Sedlacek), 2. Niemcy/Essen
(Christian Hintze, Vincent Kuhnke), 3. Niemcy/Essen (Mario van
Vuuren, Kelvin Wesselburg)
 Kat. B: 1. Polska/Chojnice (Paweł
Podgórski, Błażej Stanisławski),
2. Niemcy/Neunkirchen (Kelvin
Weinert, Maximilian Funken),
3. Czechy/Praga (Olbrich Vaclahovsky, Michal Sup)
 Zbigniew Dziubiński
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Czy liczba
jest szczęśliwa czy pechowa?

Ogólnopolskie
i

międzynarodowe

zawody
lekkoatletyczne
dla dzieci i młodzieży
Masowa impreza Czwartki
Lekkoatletyczne to strzał
w dziesiątkę
Czwartki Lekkoatletyczne spełniają nieocenione zadania
i role:
 wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkolnej, którą pociąga rywalizacja sportowa, sukcesy oraz
magia i blask sławy,
 kształtują nawyki zdrowego trybu życia i pomagają
utrzymać dobrą kondycję psycho-fizyczną,
 zasilają kluby sportowe w młodych i zdolnych zawodników.
Czwartki są imprezą cykliczną.
W edycji jesień 2006 – wiosna 2007 zawody odbywały się w
60 miastach, po około10 imprez w każdym. Podczas jednych
zawodów startowało średnio od 100 do 1000 zawodników.
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Wszystko wskazywało na to, że 13. dla stowarzyszenia będzie liczbą pechową.
Na miesiąc przed imprezą wojsko zrezygnowało z budowy
miasteczka namiotowego, w którym od sześciu lat zakwaterowani byli uczestnicy imprezy. Znalezienie zakwaterowania dla 3500 osób (zawodnicy i opiekunowie) wymagało bardzo dużo pracy.
Zawodnikom i ich opiekunom zapewniono zakwaterowanie w ośrodkach oddalonych do 60 km od Warszawy, w
hotelach, w szkołach Dzielnicy Bemowo, w halach sportowych AWF oraz miasteczku namiotowym wybudowanym
(własne namioty) przez współorganizatorów czwartków
lekkoatletycznych.
Włożony trud się opłacił. Zawodnicy poszczególnych miast
byli szczęśliwi, że mogli przyjechać do Warszawy i rywalizować z rówieśnikami zgodnie z zasadami fair play, w
profesjonalnie zorganizowanych zawodach oraz zwiedzić
stolicę.
Wystąpiły bardzo poważne problemy finansowe niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia (minimalna pomoc ze

strony Ministerstwa Sportu), ale podobnie jak w latach poprzednich nie zabrakło pomocy ze strony Miasta Stołecznego Warszawy i sponsorów oraz po raz pierwszy ze strony
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Nieoczekiwanie, po raz pierwszy podczas trwania zawodów pogoda również spłatała psikusa , spadł ulewny
deszcz. Pomimo niesprzyjających okoliczności wszyscy
uczestnicy określili ten finał jako jeden z najlepszych.
W uroczystości otwarcia oraz podczas trwania zawodów
uczestniczyli znani sportowcy, m.in. Irena Szewińska,
Jacek Wszoła , Marian Woronin (organizator zawodów),
prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele organizacji sportowych, rodzice, sponsorzy i sympatycy lekkiej atletyki.
Spotkanie zawodników ze znanymi sportowcami było
wielkim przeżyciem. Zwycięzcom wręczono puchary oraz
drobne upominki.
Na następnej stronie przedstawiamy listę laureatów dla
których stowarzyszenie ufundowało nagrodę w postaci
wyjazdu do Eurodisneylandu pod Paryżem.

Dla młodych sportowców wyjątkowym wydarzeniem jest
możliwość porównania się z najlepszymi i zajęcia miejsca
na podium w Finale Ogólnopolskim.
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” zorganizowało
po raz trzynasty Ogólnopolskie i po raz drugi Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci w wieku
13,12,11 lat.
XIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych
odbywały się 18-20 czerwca 2007 r. na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnikami
byli najlepsi zawodnicy z 60 miast, którzy zostali wyłonieni podczas finałów miejskich. W finale wzięło udział 3000
zawodników. Liczba zawodników w porównaniu z latami
ubiegłymi była mniejsza, ponieważ większość organizatorów w terenie nie miała środków na opłacenie transportu do Warszawy. Część zawodników przyjechała na
zawody własnym transportem z rodzicem lub trenerem.
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Puchary wręczono również przedstawicielom
miast, których zawodnicy zdobyli najwięcej
medali podczas finału Czwartków Lekkoatletycznych 2007.

z życia federacji

26 czerwca 2007 r. na stadionie
Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie odbyły
się II Międzynarodowe Zawody
Lekkoatletyczne.
Do grona państw z roku ubiegłego dołączyli zawodnicy z Ukrainy. W zawodach
rywalizowali zawodnicy z ośmiu państw.
Ekipy liczyły po 36 zawodników.

Lista zwycięzców
XIII Ogólnopolskiego Finału Czwartków
Lekkoatletycznych 2007
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Zawody zorganizowano w konkurencjach takich samych jak w finale czwartków, tj. skok wzwyż, skok w dal, rzut
piłeczką palantową, bieg na 60 m i 300 m oraz bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców. Polskę reprezentowali
laureaci XIII Ogólnopolskiego Finału.
Prezes Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” Andrzej Majkowski uroczyście otworzył 18 czerwca br. XIII Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych” oraz 26 czerwca br. II Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne.
W uroczystości otwarcia zawodów międzynarodowych uczestniczyli ambasadorowie i przedstawiciele ambasad
z państw, z których startowali zawodnicy. Nie zabrakło znanych sportowców, przedstawicieli organizacji sportowych, m.in. PKOl, przedstawicieli gospodarza obiektu AWF, przedstawiciela Miasta Stołecznego Warszawy oraz
sponsorów i sympatyków lekkiej atletyki.
Zawodnicy oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowe koszulki. Zwycięzcom wręczono medale. Zawodnikom za
osiągnięcie najlepszego wyniku puchary ufundowali ambasadorowie.
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KLASYFIKACJA PAŃSTW
Lista zwycięzców
zawodów międzynarodowych Warszawa 2007

Podobnie jak w latach poprzednich
finał „Czwartków Lekkoatletycznych”
i zawody międzynarodowe cieszyły
się dużym zainteresowaniem massmediów i ściągnęły na płytę stadionu
przedstawicieli telewizji oraz prasy
krajowej i regionalnej.
Podsumowując zawody finałowe i
międzynarodowe, należy stwierdzić,
że 13 okazała się liczbą szczęśliwą.
Wszyscy wyjechali zadowoleni z pobytu w Warszawie.
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Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do uprawiania lekkiej atletyki,
„Królowej Sportu”. Od września rusza
XIV edycja „Czwartków Lekkoatletycznych” i mamy nadzieję, że zakończy
się Ogólnopolskim Finałem w czerwcu 2008 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową
www.czwartki.pl

Stowarzyszenia „ Sport Dzieci
i Młodzieży”
00-464 Warszawa,
ul. Siodlarska 12

 Elżbieta Piotrowska,
 Agnieszka Bulicz
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9 medali Polaków w turnieju

o “Szablę Kilińskiego”

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Trzynasty tytuł Kruszelnickiego
w MP
w tenisie na wózkach
Miano najlepszych polskich tenisistów na wózkach zdobyli we Wrocławiu Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna) i Agnieszka Bartczak (LOB Wrocław). Kruszelnicki w finale czternastej edycji imprezy po raz trzynasty stanął na
najwyższym stopniu podium, pokonując w 2,5-godzinnym pojedynku Piotra
Jaroszewskiego (IKT Płock) 3:6, 6:0, 6:4, natomiast Bartczak wygrała z Judytą
Olszewską (IKT Płock) 6:7 (4-7), 6:1, 6:1.
W grze podwójnej Kruszelnicki i Jerzy Kulik (IKT Płock) pokonali Albina Batyckiego (Spartakus Koźmin Wielkopolski) i Piotra Jaroszewskiego (IKT Płock)
3:6, 7:5, 6:4. Złoty medal w grze podwójnej kobiet przypadł Judycie Olszewskiej i Lucynie Skorupińskiej (ZSTTW Zielona Góra) po zwycięstwie w meczu
z Agnieszką Gidzińską-Kubiak (LOB Wrocław) i Katarzyną Wojcieszak (Spartakus Koźmin Wielkopolski).

Na wózku
z Zakopanego do Gdańska
Niepełnosprawny łodzianin Krzysztof
Jarzębski przejechał na wózku inwalidzkim trasę z Zakopanego do Gdańska
- blisko 800 km.
- Chcę pokazać sponsorom, którzy mi
zaufali i przekazali pieniądze na specjalny wózek, że poważnie traktuję przygotowania do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie w przyszłym roku
– mówił przed opuszczeniem Zakopanego Krzysztof Jarzębski. W kwietniu
Jarzębski w ramach treningu przejechał
w 15 godzin trasę z Warszawy do Łodzi.

Sukces Agnieszki Bartczak w Salzburgu
Polscy sportowcy
niepełnosprawni na podium Tenisistka Agnieszka Bartczak (LOB Wrocław) zwyciężyła - w grze pojedynczej oraz w podwójnej z Niemką Kathariną Krueger - turniej z cyw Korei Południowej
klu ITF w tenisie na wózkach w Salzburgu. Na nagrody organizatorzy
Jarosław Rola i Andrzej Szczęsny reprezentujący Start Poznań stanęli na podium w zawodach sportowców niepełnosprawnych w
narciarstwie alpejskim o Puchar Dalekiego
Wschodu, w południowokoreańskiej miejscowości Gangwon. Z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych zamiast giganta
przeprowadzono dwa slalomy. Jarosław Rola
zajął drugie i trzecie miejsce w swojej grupie,
a Szczęsny - drugie. Supernowoczesny ośrodek w Gangwon, oddany do użytku w grudniu 2006 r., dysponuje sztucznie śnieżonymi i
w większości oświetlonymi trasami o łącznej
długości ponad 20 km.

przeznaczyli 15 tys. USD. W finale Bartczak pokonała swoją partnerkę
deblową Katharinę Krueger 7:5, 6:1, a w ćwierćfinale wyeliminowała
Judytę Olszewską (IKT Płock) 6:2, 6:1.
W grze podwójnej Bartczak i Kruger pokonały Kanadyjkę Yukę Chokyu
i Japonkę Chyoko Ohmae 7:5, 6:0. Turniej mężczyzn wygrał Holender
Robin Ammerlaan, pokonując 6:3, 1:6, 6:2 Austriaka Martina Legnera.
Najlepiej z Polaków spisał się Albin Batycki (Spartakus Koźmin Wielkopolski), kwalifikując się do 1/4 finału. Polsko-węgierska para Piotr
Jaroszewski i Laszlo Farkas przegrała w półfinale z późniejszymi zwycięzcami - Ammerlaanem i Legnerem 3:6, 1:6.

Lekkoatleci na wózkach w Osace

Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w japońskiej Osace w rywalizacji sportowców na wózkach najszybsi na 1500 m okazali się 37-letnia Kanadyjka Chantal Petitclerc i 26-letni Australijczyk Kurt Fearnley.
Niepełnosprawni kibice gośćmi Kanadyjka zdobyła złoty medal na 800 m w ateńskich Igrzyskach Paraolimpijskich w 2004 r., ale nie miała dotychczas medalu mistrzostw
Białej Gwiazdy
świata IAAF. W mistrzostwach świata w Edmonton (2001) i w Paryżu
Klub piłkarski Wisła Kraków SSA przyznał oso- (2003) była bliska podium, plasując się na czwartym miejscu. 26-letni
bom niepełnosprawnym (poruszającym się na Kurt Fearnley debiutował w mistrzostwach świata. W igrzyskach w Sydwózku inwalidzkim - wraz z opiekunem) bez- ney był czwarty, a w Atenach piąty.
płatne identyfikatory na mecze rozgrywane na
stadionie Białej Gwiazdy. Stało się tradycją, że Dwa brązowe krążki niepełnosprawnych wioślarzy
osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie oglą- Podczas wioślarskich mistrzostw świata w Monachium, przeprowadzodać mecze na tym stadionie, co jest zgodne z nych na przełomie sierpnia i września br., odbyły się także konkurencje
zaleceniem UEFA. Do tej pory krakowski klub dla niepełnosprawnych zawodników. Reprezentanci Polski zdobyli w
wydał kilkadziesiąt takich wejściówek.
stolicy Bawarii dwa brązowe medale.
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Przez kilka dni w balowych salach
stołecznego hotelu Marriott rozbrzmiewał szczęk broni.
Na starcie tradycyjnego turnieju szermierzy na wózkach stanęli reprezentanci 19 krajów, w tym silne ekipy Chin,
Hongkongu, Francji, Kuwejtu, USA,
Włoch i Węgier. „Białoczerwoni” zdobyli 9 medali: 1 złoty (Marta Makowska
– szpada, kat. B), 4 srebrne (Grzegorz
Pluta - szabla, kat. B, Robert Wyśmierski
- szpada, kat. B, Dariusz Pender - szpada, kat. A i Adam Michałowski - szpada,
kat. C) oraz cztery brązowe (Zbigniew
Wyganowski - szabla, kat. B, Leszek Danisiewicz - floret, kat. C i Dominik Rymer
- szpada i floret, kat.C).
IKT Płock w podwójnej koronie
mistrza Polski
Dwa tytuły Klubowych Mistrzów Polski
w tenisie na wózkach zdobył w Płocku
miejscowy Integracyjny Klub Tenisa
w ramach V Drużynowych Mistrzostw
Polski i III Drużynowych Mistrzostw
Polski w Tenisie na Wózkach. Trenerem
drużyn Integracyjnego Klubu Tenisa w
Płocku jest Jacek Wilczyński.
Wyniki finałów:
III Drużynowe Mistrzostwa Polski w
grze mieszanej
 IKT Płock - Spartakus Koźmin Wielkopolski 2 - 1
 Bronisław Malinowski - Albin Batycki 2:6, 2:6
 Judyta Olszewska - Katarzyna Wojcieszak 6:2, 6:2
Judyta Olszewska, Piotr Jaroszewski - Katarzyna Wojcieszak, Albin Batycki 6:1, 6:4
V Drużynowe Mistrzostwa Polski
IKT Płock - KSN START Warszawa 3 - 0
gra pojedyncza, druga rakieta Mariusz
Śmietanka - Adam Pielak 6:1, 6:1
gra pojedyncza, pierwsza rakieta Jerzy
Kulik - Marcin Rogowski 6:3, 3:6, 6:1
gra podwójna Kamil Fabisiak, Mariusz
Śmietanka - Adam Pielak, Marcin Rogowski 6:0, 6:3
ME w szermierce na wózkach
Sukcesem gospodarzy zakończyły się

mistrzostwa Europy w szermierce na
wózkach w Warszawie. Polacy zdobyli
13 medali, co dało Polsce trzecie miejsce
w klasyfikacji medalowej za Węgrami
i Francją.
- Jestem zadowolony z występu moich
podopiecznych, chociaż mogliśmy wywalczyć więcej złotych medali, dających
gwarancję startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 r. - powiedział
trener Marek Gniewkowski. - Nominacje
wywalczyli Marta Makowska i Robert
Wyśmierski. Poziom mistrzostw był
wysoki, a w ostatnich latach bardzo się
wyrównał. W Europie dominują Węgrzy
i Francuzi, a na świecie najlepsi są Azjaci
- głównie Chińczycy.

Medale ME w szermierce na wózkach dla Polski zdobyli:
 złote: Marta Makowska (szpada,
kat. B), Robert Wyśmierski (szabla,
kat. B); drużyna florecistów: Piotr
Czop, Dariusz Pender, Tomasz Walisiewicz, Zbigniew Wyganowski
 srebrne: Robert Wyśmierski (floret,
kat. B), drużyna szablistów: Robert
Wyśmierski, Arkadiusz Jabłoński,
Tomasz Walisiewicz, Radosław
Stańczuk, drużyna szpadzistów:
Grzegorz Pluta, Radosław Stańczuk,
Dariusz Pender, Robert Wyśmierski
 brązowe: Dariusz Pender i Tomasz
Walisiewicz (floret, kat. A), Arkadiusz Jabłoński i Tomasz Walisiewicz (szabla, kat. A), Dariusz Pender
(szpada, kat. A), Leszek Danisewicz
(szpada, kat. C); drużyna florecistek:
Lidia Barańska, Aneta Kucharska,
Marta Makowska, Dagmara Witos
Klasyfikacja medalowa
złote srebrne brązowe razem

1. Węgry 6
2. Francja 4
3. Polska 3

1
7
3

3
4
7

10
15
13

Drużynowe MŚ w tenisie na wózkach
Reprezentacja Polski mężczyzn - Piotr Jaroszewski i Tadeusz Kruszelnicki – zajęła

piąte miejsce w mistrzostwach świata
w tenisie na wózkach w Sztokholmie.
W ostatnim meczu „Białoczerwoni” zwyciężyli Austrię 2:0. W finale mistrzostw
Japonia wygrała z Holandią 2:0.Medal
brązowy przypadł gospodarzom, którzy
pokonali Austrię 2:0.
Lucyna Skorupińska i Agnieszka Bartczak po porażce z Niemkami 0:3 zajęły czternaste miejsce. Mistrzyniami
świata, po wygranej w finale z Francją
2:0, zostały Holenderki. W spotkaniu
o trzecie miejsce Korea Południowa
zwyciężyła USA 2:1.
13. Orlen Polish Open w tenisie na
wózkach
Agnieszka Bartczak zajęła drugie miejsce
w finale 13. edycji turnieju Orlen Polish
Open w tenisie na wózkach, przegrywając w Płocku z Amerykanką Beth ArnoultRitthaler 5:7, 1:6. Polka poprzednio dwa
razy wygrała ten prestiżowy turniej.
W turnieju mężczyzn triumfował rozstawiony z numerem 5 Szwed Peter Wikstroem, okazał się lepszy od trzech najwyżej
rozstawionych w imprezie Francuzów.
W finale zwyciężył jednego z nich - Frederika Cattaneo 6:2, 6:3 i powtórzył sukces sprzed dwóch lat.

Wyniki finałów Orlen Polish Open
2007
 kobiety
gra pojedyncza: Beth Arnoult-Ritthaler
(USA, 2) – Agnieszka Bartczak (Polska, 1)
7:6 (8-6), 6:1
gra podwójna: Beth Arnoult-Ritthaler,
Natalia Bachmatowa (USA, Rosja) – Agnieszka Bartczak (Polska), Katharina Krueger (Niemcy) 7:5, 6:2
 mężczyźni
gra pojedyncza: Peter Wikstroem (Szwecja, 5) – Frederic Cattaneo (Francja, 3)
6:2, 6:3
gra podwójna: Peter Wikstroem, Stefan
Olsson (Szwecja, 3) – Frederic Cattaneo,
Frederic Cazeaudumec (Francja, 1) 2:6,
7:5, 6:3
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Tadeusz
Kruszelnicki
dziewiątym
zawodnikiem
rankingu
Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin-Jeziorna) na koniec sierpnia sklasyfikowany był na dziewiątym miejscu
w światowym rankingu ITF tenisistów
na wózkach. Na czele znajdował się
Japończyk Shingo Kunieda. Obok Kruszelnickiego w rankingu sklasyfikowanych jest jedenastu Polaków i trzy
Polki. Najlepsza z nich, Agnieszka Bartczak (LOB Wrocław), jest piętnasta.
Mężczyźni
 1. Shingo Kunieda (Japonia)
4813 pkt.
 2. Robin Ammerlaan (Holandia)
3500 pkt.
 3. Stephan Houdet (Francja)
2862 pkt.
(...)
 9. Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna) 1598 pkt.
 22. Piotr Jaroszewski (IKT Płock)
614 pkt.
 69. Albin Batycki (Spartakus Koźmin Wielkopolski) 205 pkt.
Kobiety
 1. Esther Vergeer (Holandia)
4364 pkt.
 2. Sharon Walraven (Holandia)
2389 pkt.
 3. Karie Homan (Holandia)
2283 pkt.
(...)
 15. Agnieszka Bartczak (LOB Wrocław) 708 pkt.
 69. Judyta Olszewska (IKT Płock)
100 pkt.
 82. Lucyna Skorupińska (ZSTTW
Zielona Góra) 68 pkt.
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Zajęcia DANCE
w ﬁtness klubie
Taniec zawsze towarzyszył ludziom i był jedną z
najprzyjemniejszych form
spędzania wolnego czasu.
Ostatnio popularyzowany
jest dzięki kolejnym edycjom „Tańca z gwiazdami”
Kluby fitness przedstawiają coraz
szerszą ofertę zajęć. Ogólnie można
te zajęcia podzielić na cztery grupy:
 zajęcia angażujące układ sercowonaczyniowy (CARDIO)
 zajęcia wzmacniające układ mięśniowy (MUSCLE)
 formy mieszane (CARDIO i MUSCLE)

 formy łączące ciało i umysł (BODY
& MIND)
Dziś chciałabym scharakteryzować zajęcia o charakterze tanecznym. Forma,
którą wybrałam, to DANCE. Lekcja należy do grupy CARDIO.
Taniec od zawsze towarzyszył ludziom i był jedną z najprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu. Ostatnio na jego popularyzację z
pewnością wpłynęły kolejne edycje
„Tańca z gwiazdami”. Nauka tańca
różni się jednak zasadniczo od zajęć tanecznych oferowanych przez
fitness kluby. Różnice wynikają chociażby z procesu nauczania.

Krok
Zajęcia DANCE w fitness klubach polegają na tym, aby przez całą lekcję
utrzymać odpowiednią intensywność
ćwiczeń w rytmie muzycznym. Po
rozgrzewce i krótkim rozciągnięciu
głównych grup mięśniowych, zwanym
pre-stretch, następuje część główna,
w której instruktor uczy fragmentów
przygotowanego układu, aby później
połączyć je w całość. Każdy krok jest
nauczany od wersji najprostszej do
najtrudniejszej, aby uczestnicy zajęć
byli w stanie go powtórzyć. Im większe
doświadczenie instruktora, tym bardziej płynny proces nauczania. Nauka
powinna przebiegać w taki sposób, aby
nie zatrzymywać osób ćwiczących.
Zajęcia te skierowane są do osób, które
chciałyby poprawić swoją kondycję, koordynację i pamięć ruchową, a ponadto świetnie się bawić. Poza tym lekcja
DANCE wymaga od osób ćwiczących

poczucia rytmu, sporej koncentracji
uwagi oraz znajomości podstawowych
kroków, np. heel back, mambo, chasse,
cha cha, step touch, step out, V-step,
oraz trudniejszych jazz square, obroty
pivoty. Nietrudno zgadnąć, że formy
taneczne są przeznaczone dla osób
średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
Kluby bardzo często różnicują poziomy
trudności poszczególnych zajęć. Warto
z tego skorzystać, ponieważ przy braku
znajomości wyżej wspomnianych kroków choreografia może okazać się zbyt
trudna i pomimo dobrych chęci - tylko
zniechęci. Najlepiej zapytać recepcjonistkę lub instruktora o dobór odpowiednich zajęć. Jeśli ktoś jest po raz
pierwszy w klubie, nie powinien tego
ukrywać. Każdy uczestnik zajęć musiał
kiedyś zjawić się w klubie po raz pierwszy i był w tym samym punkcie wyjścia.

Jeżeli ktoś wcześniej korzystał z usług innego klubu,
może być pewny, że nabyte umiejętności bardzo się
przydadzą. Technika wykonania kroków i ich nazwy
są stałe, różnice mogą wystąpić jedynie w podawaniu komend. Instruktorzy używają nazewnictwa w
języku polskim lub angielskim. Jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, nie powinien się tym przejmować,
ponieważ zapamiętanie kilkunastu nazw kroków nie
sprawi mu większego problemu, tym bardziej że
usłyszy je systematycznie na różnych zajęciach. Wiele nazw kroków będzie się powtarzać chociażby w
rozgrzewkach.
Większą trudność może przysporzyć wykonanie
kroku na podawaną komendę lub zareagowanie na
gest instruktora. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że
bardzo ważny jest dobór zajęć. Jeśli klub ma w swojej ofercie zajęcia fat burning, dance basic, dance
- pierwszy krok czy inne formy o podobnie brzmiących nazwach, to jest to sygnał, że będą to zajęcia
o wolniejszym tempie nauczania oraz łatwiejszej
choreografii.
Podczas lekcji w klubach fitness instruktorzy nie
mogą zatrzymać grupy, wyłączyć muzyki i przeznaczyć tego czasu na wyjaśnianie zasad wykonywania
kroku. To wszystko musi odbywać się w ruchu. Na
pewno każdy, kto był chociaż raz na zajęciach tanecznych zwrócił uwagę, że nigdy grupa nie stoi w
miejscu, lecz zwykle maszeruje. Jest to moment, kiedy instruktor udziela objaśnień, motywuje grupę lub
odlicza liczbę kroków do powtórzenia nauczonego
fragmentu układu.

Rosnące tempo
Nadrzędną zasadą lekcji nie jest jednak nauczenie choreografii, ale utrzymanie tętna ćwiczących na danym poziomie.
Do tego służy oczywiście proces nauczania, który niewątpliwie
zmierza do części finalnej, jaką jest stworzenie choreografii. Proces nauczania to z kolei szukanie kroków podstawowych i utrudnianie ich poprzez zamianę jednego na drugi. Intensywność takiej
lekcji jest więc spora, tym bardziej że muzyka, którą wykorzystują
instruktorzy ma najczęściej rosnące tempo, określane mianem
BPM (beats per minute) i zaczyna się od 130 lub 135 bpm, a kończy w okolicy 150 bpm. Wzrasta ono o 1 lub 2 bity na minutę co
utwór, czyli najprościej mówiąc dla uczestnika zajęć jest to tempo
szybsze o 1–2 kroki na minutę.
Najszybsze tempo zarezerwowane jest na tzw. finał, czyli powtarzanie wyuczonej wcześniej choreografii. Grupa w tym momencie zna już kolejno występujące kroki połączone z pracą ramion
i może wykonać układ taneczny w całości, w określonej przez
instruktora liczbie powtórzeń.
Wykorzystywany obecnie sprzęt muzyczny ma wysoką jakość, co
pozwala instruktorom dowolnie przyspieszać i zwalniać muzykę
w zależności od potrzeb. Czasami uczestnicy zajęć są nastawieni na najwyższe tempo, aby spalić jak najwięcej kalorii, i mogą
odnieść wrażenie, że wykonywane przez nich kroki taneczne są
w zbyt wolnym tempie. Dobry instruktor wie jednak doskonale, że przyspieszenie muzyki wpłynie negatywnie na technikę
wykonania, szczególnie kiedy w układach tanecznych jest sporo
pracy ramion i wymaga to koordynacji całego ciała, a ponadto
niedokładne wykonanie niesie za sobą ryzyko przeciążeń i kontuzji Dlatego dopiero końcowa część zajęć jest wykorzystana na
zabawę układem w szybszym tempie muzycznym.

Miłe zmęczenie
W grupach zaawansowanych w celu uatrakcyjnienia zajęć stosuje się
także różnego typu ustawienia,
które nie tylko angażują mięśnie,
ale zmuszają do orientacji w przestrzeni i absorbują pamięć ruchową. Wystarczy że instruktor obróci
całą grupę o 90° i prosty układ,
którego wykonanie nie sprawiało
kłopotów, staje się skomplikowany. Uczestnicy zajęć zapominają,
w którą stronę się obrócić i w którym
kierunku wykonać następny krok.
Od kilku lat rozwijają się różne formy
aerobiku tanecznego. Podczas zajęć
wykorzystuje się rozmaite kroki tańców latynoamerykańskich, afrykańskich, irlandzkich, tańca jazzowego

czy hip-hopu.
Możliwość wykorzystania różnorodnych elementów tanecznych w celu
uatrakcyjnienia zajęć spowodowała,
że DANCE ma swoje odmiany. Mogą
to być: latino, afro-dance, jazz-dance,
salsa-dance, funky i inne.
Wybór jest duży i zależy od upodobań. Każdy jednak może wziąć udział
w tego typu zajęciach, przechodząc
poszczególne stopnie trudności. Jeśli ktoś posiada poczucie rytmu i da
sobie trochę czasu na opanowanie
kroków oraz płynne ich wykonywanie, nie będzie dla siebie zbyt wymagający i nie uprzedzi się do tej formy,
z pewnością będzie zadowolony
z korzyści, jakich ona dostarcza. Popra-

wi się jego samopoczucie, albowiem
wskutek wytwarzania przez organizm
endorfin odczuwa się miłe zmęczenie
i zadowolenie po treningu. Ważna jest
także świadomość, że robi się coś dobrego dla swojego ciała, odstawiając
na bok pilota od telewizora i rezygnując z siedzącego trybu życia. Warto
wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, ze względu na który większość
osób podejmuje aktywność fizyczną
- to utrata zbędnych kilogramów
a później praca nad utrzymaniem prawidłowej wagi ciała.
 mgr Anna Lewandowska-Plińska
instruktor rekreacji ruchowej i
sportu w fitness
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I Międzynarodow y Turniej

Piłki Nożnej dla Dzieci

im. Adama Siei
pod patronatem Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Piłki Nożnej
i Urzędu Miasta Nowy Sącz
Nowy Sącz, 1-3 czerwca 2007 r.
Zwycięstwo drużyny „Dunajec”
Nowy Sącz
Na podium zespoły ze Szczecina
i Lwowa
Najsympatyczniejsza ekipa turnieju: goście z węgierskiego Kiskunhalas
1-3 czerwca na piłkarskich stadionach
nowosądeckich klubów Start, Dunajec
i Sandecja odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci
im. Adama Siei. W turnieju, którego
głównym celem było uczczenie pamięci zmarłego przed rokiem Adama Siei,
prezesa Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Nowym Sączu – zasłużonego działacza, wytrwałego animatora
piłkarstwa dziecięcego i młodzieżowego, uczestniczyły 24 chłopięce drużyny
piłkarskie z całej Polski oraz zaproszone zespoły z Węgier (2 kluby), Ukrainy
i Słowacji.
Regulamin turnieju przewidywał udział
zawodników w wieku 7-9 lat, zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych i szkółkach piłkarskich Klubów
Sportowych. Zespoły mogły liczyć po
12 zawodników, mecze trwały 2 x 10

minut, a liczba zawodników na boisku
to 5 + 1. W Nowym Sączu pojawiły
się znane i uznane polskie „piłkarskie
marki”: Legia i Polonia Warszawa, Lech
Poznań, Ruch Chorzów, Arka Gdynia,
Korona Kielce, Piast Gliwice, Polonia
Bytom, a także znany klub z Ukrainy Karpaty Lwów. Sądeckie piłkarstwo reprezentowane było przez 6 zespołów.
Stawkę drużyn uzupełniało 7 Uczniowskich Klubów Sportowych, węgierskie
zespoły Godollo i Kiskunhalas oraz
słowacki klub z zaprzyjaźnionego z Nowym Sączem przygranicznego miasta
Preszov.
Organizatorem turnieju był Polski
Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu,
Urząd Miasta Nowego Sącza oraz
miejscowe kluby: Dunajec, Sandecja
i Start. Turniej wspomagały władze samorządowe powiatu nowosądeckiego
i miasta Stary Sącz. Właśnie na zabytkowym, starosądeckim rynku, w cieniu
historycznych kamieniczek odbyło się
uroczyste otwarcie imprezy połączone z „telewizyjną” ceremonią losowania grup rozgrywkowych i występami
miejscowych zespołów artystycznych.
Młodzi piłkarze obejrzeli też kaskaderskie popisy znanej nie tylko w Polsce

Młodzi piłkarze
Dunajca chyba
jeszcze nie wierzą, że wygrali
ważny Międzynarodowy Turniej
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Uczestnicy turnieju imponowali walecznością
na boisku i zupełnie
niezłym opanowaniem
piłkarskiego rzemiosła;
z nr. 5 Mateusz Małek
- uznany za najlepszego
zawodnika turnieju

grupy zawodników rowerowego trialu.
A w sobotę już od rana rozpoczęły
się piłkarskie zmagania, na początku
prowadzone równolegle w 8 grupach
eliminacyjnych, na 8 miniboiskach
wytyczonych na murawach stadionów
sądeckich klubów Start i Dunajec. Pomimo niesprzyjającej pogody (wiatr
i intensywnie padający deszcz) młodzi
piłkarze z dużym zaangażowaniem
toczyli grupowe pojedynki. Świetnie
radzili sobie zwłaszcza gospodarze
z klubu Dunajec Nowy Sącz. W swojej
grupie wygrali wszystkie spotkania:
z Koroną Kielce 4:0, Polonią Warszawa
9:0 i Polonią Bytom 8:1, tracąc w 3 meczach tylko 1 bramkę.

Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano
wspaniałe puchary, które wręczali zaproszeni goście.
Stoją od lewej: Władysław Mandziak – trener zespołu
Karpaty Lwów, Maciej Korzym – grający w Ekstraklasie
(Legia Warszawa) wychowanek klubu Start i Sandecja
Nowy Sącz, Arkadiusz Mularczyk - poseł na Sejm RP,
Ryszard Nowak - prezydent Nowego Sącza, Andrzej
Czerwiński - poseł na Sejm RP, Paweł Opach - przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 w Urzędzie
Miasta Krakowa, Andrzej Danek - prezes klubu Dunajec,
Krzysztof Szkaradek - prezes klubu Start, Wojciech Kudlik - przedstawiciel Ministerstwa Sportu

Równie dobrze radzili sobie piłkarze
klubów: Salos Szczecin, Arka Gdynia,
Legia Warszawa, Karpaty Lwów i Lech
Poznań. Do finału A awansowało 16
najlepszych drużyn (po 2 z każdej
grupy), pozostałe do finału B (mecze
o miejsca 17-27). Po zakończeniu eliminacji młodzi piłkarze, tym razem
w roli kibiców, uczestniczyli w pokazowym meczu „dorosłych” zespołów:
„Przyjaciół Adama Siei” i „Reprezentacji
trenerów - opiekunów uczestników
turnieju”, rozegranym na stadionie najstarszego (rok założenia 1910) i najbardziej zasłużonego sądeckiego klubu
MKS Sandecja.
W niedzielę, jużprzy sprzyjającej piłkarzom słonecznej pogodzie, równolegle

odbywały się rozgrywki w ramach grup
finałowych A i B (systemem pucharowym), zakończone meczem o I miejsce.
Pojedynki były bardzo zacięte, a w wielu spotkaniach szala zwycięstwa ważyła
się do ostatnich sekund. Trudy turnieju
najlepiej znieśli gospodarze - Dunajec
Nowy Sącz. Zespół trenera Krzysztofa
Szczepańskiego po świetnym meczu
pokonał w finale drużynę Salos Szczecin 6:2. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Oskar Kumurkiewicz – 2, Kacper
Smoleń – 2, Hubert Maślanka i Jakub
Brudziński. Dobrze radzili sobie również goście z Ukrainy, młodzi piłkarze
klubu Karpaty Lwów, pokonując w
meczu o III miejsce warszawską Legię 4:3. Wszystkie zespoły otrzymały

Wyniki meczów finałowych

pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, a najlepsi zawodnicy - okolicznościowe statuetki. Zwycięski zespół
Dunajca zdobył się na niezwykły gest,
przekazując zdobyte trofeum, okazały
Puchar Ministra Sportu, Magdalenie
Siei, żonie patrona turnieju.
Podczas 2-dniowych zmagań uczestnicy turnieju zaprezentowali doskonałe przygotowanie, wspaniałą technikę,
wielkie zaangażowanie, chęć zwycięstwa, ale również szlachetną sportową rywalizację. To zaangażowanie
widać było również u trenerów, opiekunów, rodziców i zgromadzonych na
nowosądeckich stadionach kibiców.
Oglądaliśmy wiele pięknych bramek,

Klasyfikacja końcowa turnieju

Zwycięski zespół KS Dunajec Nowy Sącz wystąpił w następującym
składzie:
Jakub Chudy, Mateusz Małek, Kacper Smoleń, Miłosz Szczepański, Hubert Maślanka, Oskar Kumurkiewicz, Adrian Jawor, Dawid
Węglowski, Adrian Potoniec, Patryk Szarek, Jakub Brudziński, Piotr
Macheta; trener: Krzysztof Szczepański, kierownik drużyny: Paweł
Jawor
W 7 meczach drużyna Dunajca zdobyła łącznie 36 bramek, tracąc zaledwie 4; bramki zdobyli: Oskar Kumurkiewicz – 10, Kacper
Smoleń – 7, Jakub Brudziński – 4, Miłosz Szczepański – 4, Hubert
Maślanka – 4, Mateusz Małek – 3, Dawid Węglowski – 3 oraz Adrian
Jawor – 1.
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świetną grę obrońców, wspaniałe parady bramkarzy. Zwyciężyły zespoły
najlepiej przygotowane, posiadające
– mimo tak młodego wieku - doświadczenie w turniejowych zmaganiach.
Popisy najmłodszych piłkarzy obserwowali honorowi goście, m.in. pełnomocnik PZPN ds. Uczniowskich Klubów
Sportowych, główny inicjator turnieju Tomasz Zabielski, posłowie na Sejm RP
- Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Czerwiński, przedstawiciel Ministerstwa
Sportu – sądeczanin Wojciech Kudlik,
prezes OZPN w Nowym Sączu - Marian
Kuczaj, prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak, starosta nowosądecki - Jan Golonka, dyrektor Wydziału
Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Józef Kantor, a także rodzina Adama Siei oraz wychowanek klubów Start
i Sandecja, obecnie zawodnik I drużyny
warszawskiej Legii – Maciej Korzym.
Turniej otrzymał dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przeznaczonych na realizację
koordynowanego przez Ministerstwo
Sportu programu „Sport Wszystkich
Tak cieszyli się zawodnicy Dunajca
po zdobyciu kolejnej bramki w meczu finałowym; z nr. 7 – Miłosz Szczepański, z nr. 10 - Oskar Kumurkiewicz, zdobywca 2 bramek w meczu
finałowym i 10 w całym turnieju
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Dzieci”. Patronat
medialny
sprawowała redakcja
„Dziennika Polskiego”. Imprezę
wspomogli liczni,
głównie lokalni
sponsorzy.
O r g a n i z a t o r z y,
zbierając zasłużone
gratulacje za sprawne i z dużym rozmachem przeprowadzenie imprezy podkreślali, że powinna ona
znaleźć się na stałe w programie dziecięcych Turniejów Piłki Nożnej. Właśnie na
takich turniejach stawiali pierwsze kroki
znani niemal na całym świecie wychowankowie sądeckich klubów - Maciej
Korzym i Dawid Janczyk. Obserwujący
turniejowe mecze piłkarscy fachowcy
dostrzegli kilku chłopców, którzy być
może za kilka lat pójdą w ślady swoich
starszych kolegów.
Nowosądecki turniej był doskonałą promocją piłki nożnej, zwłaszcza
Adam Sieja - Patron Turnieju
(12.06.1955 – 20.05.2006)
Przez wiele lat kierował – jako prezes,
a wcześniej wiceprezes i sekretarz
– Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Nowym Sączu. Maturę zdawał
w słynnym sądeckim I LO im. Jana
Długosza. W okresie szkolnym grał
w piłkę ręczną, będąc przez kilka lat
czołowym zawodnikiem klubu Dunajec Nowy Sącz. Po ukończeniu studiów na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczął pracę
trenera. Nieco później pojawiła się
nowa pasja – piłka nożna.
W 1983 r. podjął pracę jako sekretarz
OZPN w Nowym Sączu, stając się
wkrótce ważną postacią w polskim
światku piłkarskim. Szybko poznał
„ścieżki” do warszawskiej centrali
PZPN, gdzie zyskał powszechny szacunek, sympatię i uznanie. Dzięki
jego zaangażowaniu i konsekwencji
na Sądecczyźnie odbyło się kilka imprez europejskiego formatu. Częściej
pojawiały się tutaj znane piłkarskie
osobowości i najlepsi reprezentanci
Polski. Adam Sieja został zaproszony
do pracy w Komisji Rewizyjnej PZPN,

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
23 lipca 2007 r. zostało utworzone Ministerstwo Sportu
i Turystyki; ministrem sportu i turystyki została Elżbieta Jakubiak.

§ 1.2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

Podstawa prawna:

1) kultura fizyczna i sport,
2) turystyka.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
(Dz. U. Nr 135, poz. 952)*
Radość zwycięzców po
zakończonym meczu finałowym

w perspektywie organizacji na Ukrainie i w Polsce Mistrzostw Europy Euro
2012, oraz godnym uczczeniem pamięci wspaniałego przyjaciela piłkarskiej młodzieży – Adama Siei.

 Wojciech Kudlik
 Zdjęcia: Jerzy Cebula
a w 2005 r. ponownie powierzono mu
funkcję prezesa OZPN w Nowym Sączu. Nie ograniczał się do działania na
swoim terenie. Można go było spotkać na każdym europejskim stadionie,
z okazji ważnych piłkarskich wydarzeń.
Oczywiście, zabierał ze sobą wielu
przyjaciół, ale także sądecką piłkarską
młodzież. Bardzo aktywnie promował
rozgrywki dla najmłodszych zawodników, stając się ważnym partnerem
PZPN w organizowaniu ogólnopolskich imprez dla dzieci i młodzieży.
Adam Sieja był człowiekiem bardzo
aktywnym. Swoje pasje realizował
z oddaniem i niezwykłą starannością.
Kochał życie i potrafił korzystać z jego
atrakcji. Był duszą towarzystwa, tryskał błyskotliwym poczuciem humoru. Niestety, nie zważał na pojawiające
się sygnały ostrzegawcze, po prostu
nie starczało mu czasu, by zadbać
o swoje zdrowie. Jego nagłe odejście
było dramatem nie tylko dla najbliższej rodziny, ale i całego piłkarskiego
środowiska. W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały człowiek, oddany działacz sportowy, przyjaciel dzieci
i piłki nożnej.

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Sportu (Dz. U. Nr 165, poz. 1368) zmienia się
nazwę „Ministerstwo Sportu” na „Ministerstwo Sportu i Turystyki”
oraz
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania ministra sportu i turystyki (Dz. U.
Nr 135, poz. 953)*

3. Minister jest dysponentem części 25 i 40 budżetu
państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.
§ 2.
Minister, niezależnie od obowiązków przewidzianych w tym zakresie
dla innych właściwych organów i podmiotów, inicjuje, koordynuje
i prowadzi działania niezbędne do organizacji oraz promocji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
* Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 23 lipca 2007 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Kancelaria Główna:
tel. 022 244 32 28
krasucki@msport.gov.pl
 Minister Elżbieta Jakubiak
sekretariat: Iwona Suchecka
suchecka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 42, faks 022 244 32 55
 Gabinet Polityczny
szef Gabinetu Politycznego:
Michał Borowski
sekretariat: Monika Chełmińska
chelminska@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 40, faks 022 244 32 55
 Podsekretarz stanu - Maciej Janicki
sekretariat: Beata Szeląg
szelag@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 44, faks 022 244 32 09
 Podsekretarz stanu - Grzegorz Schreiber
sekretariat: Elżbieta Kopka
kopka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 08, faks 022 244 32 09
 Rzecznik prasowy - Marcin Roszkowski
tel. 0600 800 598
rzecznik@msport.gov.pl

 Departament Sportu Kwalifikowanego
i Młodzieżowego (DSKM)
dyrektor: Tomasz Marcinkowski,
tel. 022 244 31 47
z-ca dyrektora: Wojciech Wasiak,
tel. 022 244 31 60
z-ca dyrektora: Dariusz Buza,
tel. 022 244 31 60
sekretariat: Joanna Tomasiewicz,
tel. 022 244 31 46, faks 022 244 32 56
dskm@msport.gov.pl
 Departament Sportu Powszechnego (DSP)
sekretariat: dsp@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 03, faks 022 244 32 00
 Departament Sportu Osób
Niepełnosprawnych
dyrektor: Elżbieta Bojanowska,
tel. 022 244 31 06
sekretariat: dson@msopotr.gov.pl
tel. 022 244 31 06, faks 022 244 32 03
 Departament Turystyki
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa
dyrektor: Elżbieta Gnatowska
sekretariat: turystyka@mg.gov.pl
tel. 022 693 49 40, faks 022 693 40 44

 Dyrektor generalny - Adam Aleksander
Wojtaś
tel. 022 244 31 04
wojtas@msport.gov.pl

 Departament Doskonalenia Zawodowego
(DDZ)
dyrektor: Cezary Grzanka
sekretariat: grzanka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 17, 022 244 32 08,
faks 022 244 32 07

 Biuro dyrektora generalnego (BG)
dyrektor: Alicja Steć
stec@msport.gov.pl,
tel. 022 244 31 52
sekretariat: tomczyk@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 51, faks 022 244 32 47

 Departament Strategii Rozwoju Sportu
(DSRS)
dyrektor: Tadeusz Wróblewski
tel. 022 244 31 10, faks 022 244 32 11
dsrs@msport.gov.pl;
wroblewski@msport.gov.pl

 Departament Infrastruktury Sportowej (DIS)
dyrektor: Małgorzata Drzewińska-Cejmer
tel. 022 244 31 38
sekretariat: dis@msport.gov.pl,
tel. 022 244 31 37, faks 022 244 32 37
 Departament Współpracyt Międzynarodowej (DWM)
dyrektor: Wiesława Niegodzisz,
tel. 022 244 31 02
niegodzisz@msport.gov.pl;
dwm@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 23, faks 022 244 32 17
 Departament Prawno-Kontrolny (DPK)
sekretariat: dp@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 49, faks 022 244 32 57
 Departament Ekonomiczno-Finansowy
(DEF)
dyrektor: Bożena Pleczeluk,
tel. 022 244 31 54
z-ca dyrektora: Anna Klimek-Krypa,
tel. 022 244 32 33
sekretariat: de@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 39, faks 022 244 32 32
 Biuro Kadr i Administracji (BKA)
dyrektor: Mariola Chojnacka,
tel. 022 244 31 33
sekretariat: bka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 32, faks 022 244 32 18
 Departament Prawno-Kontrolny (DPK)
dyrektor: Rafał Wosik, tel. 022 244 31 50
sekretariat: dp@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 49, faks 022 244 32 57
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Prezentacja dobrych
praktyk

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

woj. łódzkie, pow. skierniewicki
10 lat Uczniowskich Klubów Sportowych - w piątej części przedstawiamy Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Olimpic”
z miejscowości Słupia
w woj. łódzkim
W roku 2004 obchodziliśmy Jubileusz 10–lecia funkcjonowania w Polsce systemu Uczniowskich Klubów
Sportowych oraz realizacji skierowanego do tych klubów programu
„Sport Wszystkich Dzieci”. Przy tej
okazji zainicjowano różnorodne
działania zmierzające do dokonania oceny działalności tych klubów.
Jeden z programów badawczych
realizowany był na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu przez zespół Katedry Teorii
i Metodyki Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, pod kierunkiem
dr. Rajmunda Tomika. Na łamach
biuletynu „Sport dla Wszystkich”
(nr 2/2004) przedstawiono wyniki
sondażu diagnostycznego uczniowskich klubów sportowych
uczestniczących w realizowanym
w latach 1994–2004 (przez UKFIT,
UKFIS, MENiS) programie „Sport
Wszystkich Dzieci”.
Od początku funkcjonowania programu „Sport Wszystkich Dzieci”
powołano do życia ponad 10 tys.
Uczniowskich Klubów Sportowych.
Tyle szkół, środowisk podjęło próbę zorganizowania działalności w
zakresie sportu i rekreacji dzieci i
młodzieży w oparciu o oficjalnie
zarejestrowane, posiadające swoje
struktury stowarzyszenie, mające
możliwość pozyskiwania środków,
ale też zobligowane do prowadzenia
księgowości.
W kolejnych odcinkach cyklu „Pre-
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zentacja dobrych praktyk” przedstawiamy Państwu wybrane kluby
uczniowskie z całej Polski, które
z różnych przyczyn wyróżniają się w
swoim środowisku. Są to fragmenty
obszernej publikacji dotyczącej działalności UKS, która ukazała się w listopadzie 2005 r. W poprzednich numerach biuletynu prezentowaliśmy
kluby: UKS „Spływ” Sromowce Wyżne
z woj. małopolskiego (2/2005), UKS
„Olimp” Grodków z woj. opolskiego
(3/2005), SKS „Jantar” Racot z woj.

możliwe było zwięzłe i porównywalne ukazanie istotnych elementów
charakterystycznych dla działalności
każdego z nich. Hospitacje odbyły
się w listopadzie i grudniu 2004 r.
Uzyskane informacje są oczywiście
aktualizowane. Ankieterami byli
studenci i pracownicy AWF w Katowicach, gdzie w Katedrze Teorii
i Metodyki Wychowania Fizycznego
prowadzone są od kilku lat szeroko
zakrojone badania członków Uczniowskich Klubów Sportowych.

Działalność klubu ze Słupii warta jest prezentacji nie tylko ze
względu na promowanie w środowisku mało popularnej w Polsce
gry zespołowej o nazwie korfball*.
Charakterystyczne jest także łączenie działalności sportowej z wczesną
profilaktyką antyalkoholową. Klub systematycznie korzysta ze środków
przeznaczonych w budżecie gminy na fundusz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, organizując powszechnie dostępne zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Takie rozwiązanie jest możliwe w tych gminach, które w rocznym planie
działalności antyalkoholowej wpisały zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu, realizowane przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. LUKS „Olimpic” jest klubem stosunkowo
„młodym”, jednak jego działalność przynosi wymierne efekty, a jednym z podstawowych
zadań jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportowych zainteresowań.

IV Ogólnopolski Turniej Korfballu
w Konstancinie Jeziornie

Charakterystyka klubu

Obóz rekreacyjno-sportowy Jastrzębia Góra 2002

wielkopolskiego (4/2005) oraz UKS
„Świerklaniec” z miejscowości Świerklaniec w woj. śląskim (1/2006).
W bieżącym numerze przedstawiamy kolejny klub, Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Olimpic” z miejscowości Słupia w woj. łódzkim.
W celu zaprezentowania „dobrych
praktyk” w uczniowskich klubach
sportowych opracowany został arkusz hospitacji klubu zwierający zagadnienia i pytania, dzięki którym

Przedstawienie różnorodnych inicjatyw być może zainspiruje członków
i działaczy UKS-ów do wprowadzenia w swoich klubach podobnych,
sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, co może przyczynić się do
lepszego i bardziej efektywnego ich
funkcjonowania.
W kolejnych wydaniach Biuletynu
„Sport dla Wszystkich” zamierzamy kontynuować cykl prezentacji wybranych
Uczniowskich Klubów Sportowych.

Geneza: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpic” Słupia został utworzony na zebraniu założycielskim w dniu
16.04.2001 r. z inicjatywy rodziców,
nauczycieli, uczniów oraz władz gminy.
Celem działalności klubu jest stworzenie
alternatywnego programu spędzania
wolnego czasu, zapobieganie zjawiskom
patologii społecznej oraz promocja
wśród młodzieży zdrowego stylu życia.
W klubie istnieją dwie sekcje: korfballu
i piłki nożnej. Klub działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Oświaty, Kultury
i Sportu.
Sekcje, członkowie, składki: piłka nożna - 50 osób, korfball - 70 osób. Członkowie klubu (łącznie ok. 150 osób) - głównie dzieci i młodzież szkoły podstawowej
i gimnazjum - są zwolnieni z płacenia
składek. Obecnie w klubie pracuje trzech
trenerów: Monika Otyńska (korfball),
Sławomir John (piłka nożna – drużyny
młodzieżowe), Krzysztof Klimczak (piłka
nożna – seniorzy).
Zarząd: prezes - Mirosław Belina, sekretarz - Krystyna Klimczyk, członkowie
zarządu - Kazimierz Kozłowski (radny
Gminy Słupia), Halina Dziuda (dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Winnej Górze, radna Gminy Słupia), Mo-

nika Otyńska (nauczyciel Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Słupii).
Profil działalności: rekreacja połączona
ze sportem wyczynowym.
Miejsce prowadzenia działalności:
boiska sportowe ZSO w Słupii oraz inne
boiska na terenie gminy. W okresie zimowym klub korzysta głównie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupii.
Koszty wynajmu obiektów: klub nie
ponosi kosztów wynajmu obiektów
sportowych.
Posiadane środki trwałe i sposób ich
pozyskania: klub ma do dyspozycji następujący sprzęt: korfball - 4 kosze, 15
piłek, 2 komplety strojów; piłka nożna - 4
komplety strojów, 2 komplety bramek z
siatkami, piłki. W ramach realizacji zadań
programu „Sport Wszystkich Dzieci” klub
otrzymał w 2001 i 2003 roku sprzęt do
uprawiania korfballu i piłki nożnej. Dwa
kosze korfballowe przekazał inny klub.
Pozostały sprzęt zakupiono, korzystając z
dotacji pochodzących z budżetu gminy.
Współpraca ze szkołą: współpraca ze
szkołą ZSO w Słupii układa się bardzo
dobrze. Zawodnicy LUKS „Olimpic” są
w 90% uczniami tej szkoły i innych szkół
z terenu gminy, mogą więc na zasadzie

porozumienia nieodpłatnie korzystać z
sali gimnastycznej, jak również z innych
obiektów sportowych ZSO w Słupii.
Członkowie klubu stanowią trzon reprezentacji szkoły w różnego rodzaju zawodach międzyszkolnych.
Współpraca z samorządem: patronem
klubu jest Gminny Ośrodek Oświaty
Kultury i Sportu (GOOKiS). Samorząd
gminny przekazuje środki na prowadzenie przez klub działalności statutowej,
pomaga w bieżących zakupach sprzętu,
ale również zleca do wykonania zadania
wynikające m.in. z gminnego programu
profilaktyki uzależnień.. Gmina pomogła przy renowacji boiska do piłki nożnej i budowie trybuny. Klub udostępnia
posiadany sprzęt sportowy oraz pomaga przy organizacji gminnych imprez
sportowych.
Współpraca z organizacjami kultury
fizycznej: LUKS „Olimpic” Słupia współpracuje z klubami piłkarskimi okręgu
OZPN Skierniewice oraz z klubami propagującymi w Polsce korfball.
Finanse klubu: klub jest finansowany przez GOOKiS, rodziców, lokalnych
sponsorów. Obsługę księgową klubu
prowadzi księgowa Gminnego Ośrodka
Oświaty, Kultury i Sportu.
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 Sukcesy wychowawcze

 Sukcesy sportowe
korfball
 2 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Konstancin 2002 w kategorii szkół podstawowych i 4 miejsce w kategorii juniorów młodszych
 2 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Lubliniec 2003
 5 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Juniorów Młodszych
 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w rozgrywkach sezonu
2006/2007
piłka nożna
 1 miejsce w Halowym Turnieju o Puchar E. Grzelki 2002 (szczebel okręgu
OPZN Skierniewice )
 1 miejsce w Noworocznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej 2002
 1 miejsce w Turnieju piłkarskim o Puchar Starosty 2003
 2 miejsce w lidze okręgowej „Kuchar” - sezon 2002/2003
 3 miejsce w lidze okręgowej juniorów młodszych - sezon 2001/2002
 3 miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej z okazji 30-lecia OZPN Skierniewice

Zwalczanie patologii poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia sportowe są
uwzględniane w działaniach profilaktycznych gminy (organizacja czasu wolnego dla dzieci). Trenerzy i działacze klubu dbają
o wszechstronny rozwój zawodników, zachęcają do poważnego traktowania obowiązków szkolnych i podejmowania dalszej
nauki. Wysoko oceniana jest praca z młodzieżą, dbałość o sprzęt i bazę sportową, a także bardzo dobra organizacja.

 Dane adresowe
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpic” Słupia
96-128 Słupia,
tel. 046 831 55 91 w. 27
Gminny Ośrodek Oświaty Kultury
i Sportu przy Urzędzie Gminy
Informacje o działalności klubu uzyskano od Moniki Otyńskiej - nauczycielki wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słupii,
posiadającej uprawnienia instruktora rekreacji ze specjalnością korfball.

 Rajmund Tomik
AWF w Katowicach
 Wojciech Kudlik
Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Departament Sportu Powszechnego

 Sukcesy organizacyjne
Klub był współorganizatorem i uczestnikiem Mistrzostw Polski w Korfballu w kategorii juniorów młodszych (2003 r.). Młodzież uprawiająca korfball wzięła udział
w trzech obozach sportowych.
Mistrzostwa Polski w Korfballu
Juniorów Młodszych, Skiernirwice
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Bohater 2. części
- UKS „Olimp” Grodków

Jedyna na świecie koedukacyjna gra zespołowa zawierająca wiele elementów podobnych do gry w
koszykówkę i piłkę ręczną. Nazwa pochodzi od holenderskiego słowa „korf” oznaczającego „kosz”. Na
początku XX wieku, nauczyciel wychowania fizycznego z Amsterdamu Nico Broekhuysen na potrzeby
swoich podopiecznych zaadoptował grę, którą podpatrzył w 1902 roku w południowej Szwecji. Już w
1903 roku powołano Holenderskie Stowarzyszenie
Korfballu.
Celem gry jest wrzucenie piki do kosza przeciwnika.
Zespół składa się z ośmiu osób: czterech mężczyzn
i czterech kobiet, z czego dwie pary z danej drużyny rozpoczynają grę w strefie obrony, a dwie pary
w strefie ataku. Punkty zdobywa się, wrzucając piłkę
(o wymiarach piłki nożnej) do kosza umocowanego na 3,5-metrowym słupie. Każdy celny rzut to 1
punkt. Po każdym 2. punkcie – bez względu na to,
która drużyna go zdobędzie - następuje przerwa,
podczas której zawodnicy zamieniają się strefami
(połowami boiska) – obrońcy stają się atakującymi,
a atakujący obrońcami.
Gra jest bezkontaktowa. Niedozwolone jest przepychanie, wyrywanie piłki z rąk przeciwnika. Nie wolno
kozłować, ani przemieszczać się z piłką. Ruch i ciągłe
próby uwolnienia się od przeciwnika to element,
który zdominował grę, dzięki czemu jest ona dość
szybka. Podczas gry zawodnicy muszą wykazać się
umiejętnością nagłego przyspieszenia tempa akcji,
spostrzegawczością, dobrą koordynacją ruchową,

zdolnością do przewidywania zachowań przeciwnika. W korfballu nie ma miejsca na „gwiazdorstwo”.
Indywidualne umiejętności jednego zawodnika nie
mogą zadecydować o zwycięstwie. Korfball to gra
wyjątkowo zespołowa. W korfball gra się w hali, lub
na otwartych boiskach zewnętrznych.
Korfball zaprezentowano jako dyscyplinę pokazową
na Igrzyskach Olimpijskich w 1920 roku w Antwerpii
oraz podczas IO w 1928 roku w Amsterdamie, a 5 lat
później została powołana Międzynarodowa Federacja Korfballu. Od tego czasu zainteresowanie dyscypliną systematycznie się zwiększało, a dzisiaj gra się
w korfball w ponad pięćdziesięciu krajach na całym
świecie, m.in. w Armenii, Australii, Belgii, Francji, W.
Brytanii, Niemczech, Holandii, Brazylii, Chinach, Czechach, Grecji, Indiach, Indonezji, Japonii, Portugalii,
RPA, Rosji, Stanach Zjednoczonych. Czołówkę światową stanowią tradycyjnie Holandia, Belgia, Francja,
Niemcy i W. Brytania.
Pierwsze MŚ odbyły się w 1978 roku i od tego czasu
są rozgrywane co 4 lata. W Polsce korfball rozwija
się od lat 80. ubiegłego wieku, a od 1994 roku działa
Polska Federacja Korfballu. Kluby uprawiające tą dyscyplinę sportu powstały głównie w środowiskach
akademickich (Biała Podlaska, Warszawa, Kraków),
ale duże znaczenie w upowszechnianiu korfballu w
Polsce mają także Uczniowskie Kluby Sportowe. Jednym z takich klubów jest prezentowany w artykule
LUKS „Olimpic” Słupia, aktualny (sezon 2006/2007)
Wicemistrz Polski w kategorii Juniorów Młodszych.
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Perspektywy dofinansowania
działalności organizacji pozarządowych
 1. Organizacje pozarządowe i
fundusze strukturalne
Termin organizacje pozarządowe jest
określeniem coraz częściej stosowanym i używanym. Nazwa pochodzi
z języka angielskiego i jest tłumaczeniem zwrotu nongovermental
organistaion – NGO (informacje z
portalu www.ngo.pl). Organizacjami
pozarządowymi są więc te organizacje, które nie są oficjalnym elementem struktury władzy państwowej
lub samorządowej, a ich działanie nie
jest nastawione na osiąganie zysków,
ale na działalność społeczną. Mogą
przybierać różny profil działalności:
działać na rzecz swoich członków (organizacje samopomocy), pomagać
osobom potrzebującym (organizacje
opiekuńcze), reprezentować interesy
określonej społeczności (organizacje
przedstawicielskie), reprezentować
interesy grup mniejszości (organizacje mniejszości), wykonywać zadania
zlecone (organizacje zadaniowe) itp.
Określenie organizacje pozarządowe
ma akcentować ich niezależność od
rządu.
W terminologii organizacji pozarządowych bardzo często pojawiają się
również określenia: non profit, co
podkreśla fakt, że ich działalność nie
jest nastawiona na zysk; organizacja
wolontarystyczna – funkcjonowanie
oparte na działaniu ochotników; organizacja użyteczności publicznej
– jej aktywność skupia się na pomocy społecznej, akcji charytatywnej i
edukacyjnej, czyli działaniu na rzecz
dobra publicznego; organizacja pożytku publicznego – prowadzenie
działalności społecznie użytecznej w
sferze zadań publicznych. W Polsce
podstawowymi formami prawnymi
prowadzenia działalności społecznej
są fundacje i stowarzyszenia.
Fundusze strukturalne są instrumen-
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tami finansowymi Unii Europejskiej i
mają pomagać w rozwiązywaniu najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarek, co ma wpłynąć na zwiększenie
spójności społecznej i ekonomicznej
państw. Fundusze kierowane są do
tych sektorów gospodarki i regionów,
które bez pomocy finansowej nie są
w stanie dorównać do średniego poziomu Unii Europejskiej. Fundusze
strukturalne nie są więc funduszami
przeznaczonymi stricte dla organizacji
pozarządowych, ale organizacje pozarządowe mogą być projektodawcami,
szczególnie w sprawach dotyczących
kwestii społecznych.
W wielu obszarach działalność i potencjał organizacji pozarządowych
jest za mały, aby sprostać wymaganiom unijnym (np. przy dużych
projektach infrastrukturalnych), ale
organizacje pozarządowe mogą
doskonale wykorzystać swoje doświadczenie i zainteresowanie przy
realizacji projektów mających na celu
przeciwdziałanie bezrobociu, ograniczenie skutków wykluczenia społecznego i ekonomicznego poszczególnych grup społecznych, w działaniach
ukierunkowanych na równość szans
na rynku pracy, przedsięwzięciach
nastawionych na rozwój lokalny. Ponadto organizacje mogą być partnerem dla władzy publicznej.
 2. Fundusze strukturalne
2007-2013
Praktycznie do końca roku 2006
istniała jeszcze możliwość ubiegania się o dotacje w ramach polityki
budżetowej na lata 2004–2006. Organizacje pozarządowe mogły być
potencjalnymi projektodawcami i
ubiegać się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Inicjatyw Wspólnotowych. Obecnie obowiązuje
linia budżetowa 2007–2013, lecz
ciągle trwają prace nad dokumentami programowymi określającymi
wdrażanie Funduszy Strukturalnych
w latach 2007–2013. Rada Ministrów
zaakceptowała nowy układ programów operacyjnych oraz priorytetów
na lata 2007–2013. Układ ten został
określony w projekcie Narodowej
Strategii Spójności. Zgodnie z nią
Polska będzie realizowała pięć ogólnopolskich i szesnaście regionalnych
programów operacyjnych (informacje z portalu www.ngo.pl oraz www.
funduszestrukturalne.gov.pl).
Podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społecznego i
gospodarczego jest Strategia Rozwoju Kraju (SRK) przyjęta w listopadzie
2006 r. W strategii zapisano m.in. warunki, które powinny zapewnić rozwój
Polski, a należą do nich m.in. wzrost
zatrudnienia i poprawa jego jakości,
budowa zintegrowanej wspólnoty,
rozwój obszarów wiejskich, rozwój
regionalny i podniesienie spójności regionalnej. Strategia ma przede
wszystkim pomóc efektywnie wykorzystać środki finansowe pochodzące
z Unii Europejskiej.
Drugim ważnym dokumentem jest
Narodowa Strategia Spójności, która
określa, jakie działania podejmie rząd
w latach 2007–2013, aby wspierać
trwały rozwój gospodarczy i zapewnić
trwałą pomoc regionom i grupom wykluczonym społecznie. Strategia ściśle
wkomponowuje się w programowanie
wydatków z Funduszy Strukturalnych
i zawiera wiele zapisów przyjętych po
konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi.

 2.1 Sektorowe programy operacyjne
Jak wspomniano wcześniej, istnieje
5 sektorowych programów operacyjnych opracowywanych przez poszczególne ministerstwa odpowiadające za
dane obszary tematyczne. Są to więc
programy ogólnopolskie.
Należą do nich:
 Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
 Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko jest związany z rozwojem infrastruktury technicznej przy
równoczesnej ochronie i poprawie
stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości
kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej. Program obejmuje 17
priorytetów, przy czym należy zaznaczyć, że nie są to działania bezpośrednio skierowane do organizacji pozarządowych. Możliwość ubiegania się
o środki unijne przez stowarzyszenia
i fundacje jest bardzo ograniczona i
być może obejmie jedynie priorytet
związany z kulturą i dziedzictwem
kulturowym oraz bezpieczeństwem
zdrowotnym i poprawą stanu zdrowia. Uruchomienie pierwszych konkursów planowane jest na III bądź IV
kwartał tego roku.
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka ma na celu wspieranie
innowacyjności w gospodarce w obszarze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Program jest w głównej mierze
skierowany do przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, tak więc rola
organizacji pozarządowych w tym
programie jest raczej mała. Priorytety
dotyczą inwestowania w innowacyjne
przedsiębiorstwa, budowy społeczeństwa informacyjnego itp.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
ma składać się z jedenastu priorytetów wdrażanych zarówno centralnie,
jak i regionalnie. Projekty wdrażane
centralnie obejmują następujące grupy problemów:
 zatrudnienie i integracja społeczna
 rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
 wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy
 szkolnictwo wyższe i nauka
 dobre rządzenie
 profilaktyka, promocja i poprawa
stanu zdrowia ludności w wieku
produkcyjnym
Natomiast projekty wdrażane regionalnie obejmują takie grupy jak:
 rynek pracy otwarty dla wszystkich
oraz promocja integracji społecznej
 regionalne kadry gospodarki
 rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Środki wydatkowane w ramach wdrażania regionalnego będą generalnie
przeznaczone na wsparcie osób i grup
społecznych. Wydaje się, że ze wszystkich sektorowych programów operacyjnych największe możliwości dla
fundacji i stowarzyszeń stwarza PO KL.
Obecnie trwają konsultacje szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Uruchomienie pierwszych środków być
może nastąpi pod koniec 2007 r.
Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej nie stwarza wielu możliwości dla organizacji pozarządowych.
Zgodnie z przedstawionym projektem
ma na celu podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zwiększenie ich spójności
terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym. Priorytety programu dotyczą przede wszystkim nowoczesnej
gospodarki i infrastruktury drogowej i
przejść granicznych.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna służy wydatkowaniu środków
finansowych na obsługę procesu
Narodowej Strategii Spójności oraz
promocję i przekaz informacji na ten
temat.
 2.2 Regionalne programy operacyjne
Regionalne programy operacyjne
stanowią narzędzie realizacji celów
opisanych w Narodowej Strategii
Spójności i wydatkowania zgodnie z
nimi funduszy strukturalnych. Każde
województwo przez lata 2007–2013
będzie wdrażało swój własny program
operacyjny, który będzie odpowiadał potrzebom i uwarunkowaniom
danego regionu. Za przygotowanie i
przeprowadzenie działań odpowiadają urzędy marszałkowskie. Potencjalni beneficjenci wszystkie niezbędne
i szczegółowe informacje na temat
regionalnych programów operacyjnych, przeprowadzanych konsultacji
społecznych znajdą na stronach internetowych urzędów marszałkowskich
odpowiednich województw. W przypadku tych programów szybkość uruchomienia wydatkowania środków
zależy od działań urzędów. W każdym
województwie informacji o dostępnych środkach mogą udzielić tzw.
łącznicy, czyli regionalni specjaliści ds.
funduszy strukturalnych.
 2.3 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej służy wsparciu współpracy transgranicznej, transnarodowej
i międzyregionalnej (informacje za
www.interreg.gov.pl). W latach 2007–
2013 przeznaczono na ten cel 7,75
mld euro. W znacznej części te środki
są możliwe do wykorzystania przez
Polskę, przede wszystkim ze względu
na położenie geograficzne i duże zainteresowanie rozwojem współpracy
terytorialnej. W latach 2007–2013 w
Polsce realizowane będą następujące
programy EWT:
w ramach współpracy transgranicznej:
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 Polska – Meklemburgia Pomorze
Przednie – Brandenburgia
 Polska – Brandenburgia
 Polska - Saksonia
 Polska – Republika Czeska
 Polska – Słowacja
 Polska – Litwa
 Polska – Szwecja – Dania (południowy Bałtyk)
w ramach współpracy transnarodowej:
 obszar Europy Środkowo-Wschodniej
 region Morza Bałtyckiego
Natomiast na granicy zewnętrznej
Unii Europejskiej współpraca będzie
wspierana ze środków Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
W ramach tego instrumentu będą
wspierane działania Polski z Ukrainą,
Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa zastąpią przedsięwzięcia realizowane
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
Interreg III 2004–2006.

ubiegać się wsparcie w ramach środków EWT. W przypadku współpracy
transgranicznej i transnarodowej istnieje duża możliwość ubiegania się
dotacje na różnego typu przedsięwzięcia przez organizacje pozarządowe zwłaszcza z Funduszu Mikroprojektów. Projekty mogą uzyskać
dofinansowanie w postaci refundacji
do wysokości 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje wraz z potencjalnymi
terminami ogłoszenia konkursów
zawarte są na stronach www.interreg.gov.pl dotyczących Europejskiej
Współpracy Terytorialnej.
 3. Inne programy
Oprócz środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych warto
zwrócić uwagę na inne programy,
które dają możliwość dofinansowania
przedsięwzięć organizowanych przez
organizacje pozarządowe.
 3.1 Program Młodzież
Program Młodzież wspiera uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym (in-

Źródło: www.interreg.gov.pl
Przedstawiony schemat dokładnie
obrazuje układ regionów, które mogą
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formacje z www.youth.org.pl). Przede
wszystkim ukierunkowany jest na wy-

mianę doświadczeń i nawiązywanie
kontaktów międzynarodowych. Program potrwa do 2013 r. i jest kontynuacją wcześniejszych edycji. Głównym
celem jest przezwyciężanie uprzedzeń, barier i stereotypów, przede
wszystkim: promowanie aktywnych
postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój solidarności i tolerancji
oraz wzajemnego zrozumienia wśród
młodych ludzi z różnych państw, podnoszenie jakości systemów wspierających działanie młodzieży, wspieranie
współpracy europejskiej w dziedzinie
młodzieży oraz zwiększanie udziału w
życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie programu jest Narodowa Agencja
Programu Młodzież. Wnioski o dofinansowanie można składać pięć razy
w roku w terminach do: 1 lutego, 1
kwietnia, 1 czerwca, 1 września, 1 listopada. Działania w programie zostały podzielone na tzw. akcje:
Akcja 1. Młodzież dla Europy
 wymiana młodzieży – wspólne
przedsięwzięcie
przynajmniej
dwóch grup młodzieży
z krajów europejskich
 inicjatywy młodzieżowe
– projekty dotyczące działań służących społeczności lokalnej
 młodzież w demokracji
– zwiększenie udziału
młodzieży w życiu obywatelskim
Akcja 2. Wolontariat
Europejski
Akcja 3. Młodzież
w
świecie
 współpraca z sąsiadującymi Krajami Partnerskimi
Unii Europejskiej
 współpraca z innymi Krajami Partnerskimi na świecie
Akcja 4. Systemy
wsparcia młodzieży

 spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową
 wsparcie działań mających pogłębić zrozumienie problematyki i
działań młodzieżowych oraz wiedzę w tym zakresie
 współpraca z organizacjami międzynarodowymi
Szczegółowe informacje na temat
programu Młodzież zawarte są na
stronach internetowych programu:
www.youth.org.pl.
 3.2 Wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Wejście Polski do Unii Europejskiej i
przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego stworzyło organizacjom pozarządowym możliwość
korzystania z dodatkowych środków.
W ramach Mechanizmów Finansowych utworzony został Fundusz dla
Organizacji Pozarządowych (FOP) na
realizację przedsięwzięć niedochodowych, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, zwiększania
roli społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce oraz zacieśniania współpracy
pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami (informacje z www.funduszngo.pl).
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych to trzy komponenty obsługiwane przez dwóch niezależnych operatorów:
 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie – operator „Fundusz
Współpracy”
 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – operator ECORYS
Polska
 Równe szanse i integracja społeczna – operator ECORYS Polska
24 kwietnia br. odbyła się konferencja

inaugurująca program i ogłoszono
pierwsze nabory wniosków.
Komponent 1: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
Komponent obejmuje takie zagadnienia tematyczne, jak: poszanowanie
zasad demokracji, podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa
obywatelskiego i procesów demokratycznych, rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji
pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego. Pula środków do podziału
w ramach tego komponentu wynosi
12,6 mln euro. W ramach Funduszu
można ubiegać o środki na:
 projekty mikro (od 5000 do 15 000
tys. euro, realizowane do 12 miesięcy i przeznaczone dla podmiotów założonych nie wcześniej niż
12 miesięcy przed datą ogłoszenia
konkursu
 projekty małe (od 5000 do 50 000
tys. euro, realizowane do 12 miesięcy)
 projekty średnie (od 50 001 do 150
000 tys. euro, realizowane do 18
miesięcy)
 projekty duże (od 150 001 do 250
000 tys. euro, realizowane do 24
miesięcy, z wymogiem realizacji z
udziałem partnera).
Dla komponentu 1 ogłoszono również harmonogram naboru wniosków.
Zakończył się pierwszy nabór, który
trwał do 8 czerwca 2007 r. W przyszłości planowane są następujące terminy
naborów:
 projekty małe, średnie i duże – IV
kwartał 2007 r.
 projekty małe i duże – I kwartał
2008 r.
 projekty mikro i średnie – IV kwartał 2008 r.
 projekty mikro, małe i średnie – I
kwartał 2009 r.
Komponent 2: Ochrona środowiska i
zrównoważony rozwój
W ramach tego komponentu wspiera-

ne będą działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska,
ochrona dziedzictwa naturalnego,
wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, działanie
na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej, działania na rzecz
poprawy świadomości społecznej,
finansowe i instytucjonalne aspekty
zrównoważonego rozwoju, proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego. Pula środków do podziału
wynosi 12,6 mln euro. Przez cały okres
funkcjonowania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych planowane są
trzy nabory wniosków:
 24.07.2007 r. – 28.09.2007 r.
 II kwartał 2008 r.
 I kwartał 2009 r.
Minimalna wartość dotacji wynosi
5000 tys. euro, maksymalna 250 000
tys. euro.
Komponent 3: Równe szanse i integracja społeczna
W ramach tego komponentu wspierane będą działania takie, jak: pomoc
i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych, wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, łączenie ochrony
dziedzictwa kulturowego z rozwojem
lokalnych społeczności, aktywizacja
zawodowa grup wykluczonych społecznie, działania na rzecz poprawy
świadomości społecznej.
Zakończył się pierwszy nabór wniosków, który trwał do 29 czerwca 2007
r. Planowane są jeszcze dwa nabory w
ramach tego komponentu:
 I kwartał 20078 r.
 I kwartał 2009 r.
Również w tym przypadku można
ubiegać się o dotacje w wysokości od
5000 tys. euro do 50 000 tys. euro.

 Łukasz Potocki

Akcja 5. Wsparcie europejskiej
współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

41

P

orady

porady

sport dla wszystkich

Program TKKF 2007 r.

Ramowy Program Ośrodka
Zapobiegania Nadwadze

Nadwaga wrogiem sprawności fizycznej i zdrowia
Celem programu jest przeciwdziałanie
zjawiskom
rozpowszechniania się nadwagi i otyłości wśród dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, a
także poprzez zwiększanie
aktywności fizycznej społeczeństwa, w tym głównie
osób z nadwagą.
Współczesne środowisko, w którym
żyje większość ludzi, zagrożone ze
względu na procesy uprzemysłowienia, prowadzi do daleko idących zmian w aktywności fizycznej
człowieka. Zmiany te objawiają się
m.in. w postaci nadmiernej otyłości rozwijającej się, ogólnie rzecz
biorąc, wskutek zachwiania bilansu
energetycznego i zaniku aktywności
fizycznej. Często zapomina się, że
wysiłek fizyczny jest niedozwolony
w prawidłowym rozwoju organizmu.
Jeżeli aktywność fizyczna z wielu
względów jest pożądana dla ogółu społeczeństwa, to w przypadku
otyłości jest konieczna.
Stanowi ona bowiem
najtańsze, najzdrowsze
i niezbędne lekarstwo.
Ruch wzmaga siły obronne organizmu, zapobiega występowaniu wielu
chorób, a co za tym idzie
- przedłuża życie.
W leczeniu ludzi z nadwagą stosunkowo mało
uwagi zwraca się na redukowanie otyłości za
pomocą aktywności ruchowej. Wielu autorów
podkreśla ten problem,
lecz daje raczej ogólnikowe uwagi. Dotyczą one
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różnego rodzaju dyscyplin sportowych, nie zawsze trafnie dobranych
do możliwości osób otyłych.
Proces niedoceniania aktywności
ruchowej ma swoje podłoże i problem ten napotyka wiele trudności z
powodu:
 braku umiejętności samodzielnego uprawiania jakiejś formy aktywności ruchowej wyniesionej
ze szkoły,
 niedoceniania aktywności ruchowej jako dodatkowego środka redukującego otyłość,
 bariery nieśmiałości, źle podjętego wstydu, braku silnej woli,
 nietolerancji otoczenia w stosunku do jednostek rozumiejących
potrzebę ruchu, lecz nie decydujących się na jego uprawianie
z powodu ewentualnego ośmieszenia się,
 nieumiejętności zorganizowania
czasu lub kontaktu umożliwiającego korzystanie z rekreacji ruchowej prowadzonej instytucjonalnie.

Dla realizacji tego programu w pierwszym pilotażowym roku
2007 - Zarząd Główny TKKF wraz ze
swoimi strukturami terenowymi we
współpracy z placówkami służby
zdrowia, akademiami wychowania
fizycznego, doświadczonymi rehabilitantami, trenerami i instruktorami
zorganizował 11 ośrodków zwalczających nadwagę.
Województwa, w których zostały
utworzone przez ZG TKKF w 2007 r.
ośrodki zwalczania nadwagi:
 kujawsko-pomorskie,
 lubuskie,
 lubelskie,
 łódzkie,
 małopolskie,
 mazowieckie,
 podkarpackie,
 śląskie,
 świętokrzyskie,
 wielkopolskie,
 zachodniopomorskie.

Cel główny programu:
 Promocja zdrowia
Cel szczegółowy:
Przeciwdziałanie otyłości przez zastosowanie:
 aktywności fizycznej
 odpowiedniego sposobu żywienia
 unikania emocji nerwicowych
Osiągnięcie wyników:
 spadku wagi ciała
 poprawy samopoczucia psychicznego
 poprawy stanu zdrowia, przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej
 zminimalizowanie stresu
Zajęcia praktyczne:
 2x 1,5 godz. tygodniowo – gimnastyka specjalistyczna, ćwiczenia siłowe, basen. turystyka
 codzienna indywidualna gimnastyka poranna minimum 10 min
Zajęcia teoretyczne – edukacja prozdrowotna – „dzień otwarty”
 systematyczne badania lekarskie
 spotkania z lekarzem i dietetykiem
1 godz. tygodniowo
Zalecenia:
 stosowanie indywidualnych ćwiczeń
opracowanych przez specjalistę
 stosowanie zaleconej diety
 unormowanie sposobu odżywiania

 stała kontrola ciężaru ciała
 udział w obozie odchudzającym
Uczestnicy:
Osoby dorosłe – zdrowe, posiadające
nadwagę spowodowaną niewłaściwym
trybem życia. Przed przystąpieniem do
ćwiczeń konieczne są badania lekarskie i wyrażenie przez lekarza zgody
na udział danej osoby w intensywnych
ćwiczeniach (wykluczenie osób z zaburzeniami hormonalnymi, cukrzycą, chorobami układu krążenia).
Ilość osób w grupie: 20
Odpłatność uczestnika: 50 zł /m-c
Kadra: Instruktorzy, trenerzy, rehabilitanci z tytułem magistra wf, doszkoleni
na specjalistycznym kursie (4 dni), lekarze, dietetycy, kierownik konsultant
Miejsce zajęć:
Sala gimnastyczna, basen, boisko, parki,
tereny leśne, ścieżki rowerowe
Rodzaje zajęć:
Gimnastyka specjalistyczna na sali, w
basenie, ćwiczenia siłowe, pływanie
aqua fitness, gry zespołowe, nordic
walking
Wydawnictwa: dzienniki zajęć, zaświadczenia lekarskie, zestawy ćwiczeń
specjalistycznych dla uczestników, biblioteka fachowa
 Janina Przybylska, TKKF Warszawa

Trener
indywidualny
(osobisty)
Od początku lat 70. w krajach zachodnich gwałtownie wzrosła liczba osób
sportowo aktywnych. Stało
się to dzięki zintegrowanym
działaniom elit politycznych, pedagogicznych, intelektualnych, medycznych
i sportowych, które w sposób racjonalny i propagandowo-efektywny uzasadniały sens promocji zdrowia
i aktywności fizycznej.
Akcja ta szła w parze z poczynaniami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego i walki ze szkodliwymi
nałogami społeczeństwa, takimi jak
nadużywanie alkoholu, narkomania,
nikotynizm itp. W wyniku tych działań,
a także na skutek zmiany stylu życia i
podniesienia się jego ogólnego poziomu, aktywność fizyczna społeczeństw
zachodnich wzrosła wielokrotnie.
Zupełnie inaczej kształtowała się sytuacja w krajach środkowej i wschodniej Europy. Należy jednak uczciwie
stwierdzić, że coraz częściej problem
zdrowia w rozumieniu chęci utrzymania go przez najdłuższy okres życia
odgrywa w naszym społeczeństwie
coraz większą rolę.
Koszty leczenia, szczególnie specjalistycznego są ogromne. Coraz więcej
ludzi rozumie potrzebę zapobiegania
wszelkiego rodzaju chorobom. Prowadzone w wielu ośrodkach w kraju
badania naukowe nad stanem zdrowia dowodzą, że w ostatnich latach
średnia długość życia znacznie się
wydłużyła, co sprawia, że ludzie częściej zastanawiają się, w jakiej kondycji
fizycznej chcieliby dożyć sędziwego
wieku.
Ostatnio zachodzi więc zmiana w sposobie myślenia o problemie zdrowia
jako o stanie braku choroby. Coraz
powszechniejsze jest niestawianie pytań o przyczyny chorób, lecz zastana-
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zachowaniu zdrowia.
W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera problem wykorzystywania
wszelkiego rodzaju form aktywności
fizycznej w kreacji zdrowia. Przed klubami i ośrodkami rekreacyjnymi oraz
klubami fitness wyłaniają się nowe
specjalistyczne zadania prozdrowotne. Wzrasta zainteresowanie różnymi
formami aktywności fizycznej. Inne
formy wolą mężczyźni, inne kobiety.
Mężczyźni preferują sporty kształcące
siłę i sprawność, kobiety zaś wybierają
formy aktywności fizycznej kształtujące estetyczny wygląd zewnętrzny.

Wśród wszelkiego rodzaju form aktywności fizycznej ogromnym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się
coraz częściej formy zajęć związane
ze zwiększeniem ogólnej kondycji organizmu ćwiczących, zapobieganiem
chorobom, opóźnianiem oznak starzenia się oraz pozytywnym kształtowaniem sfery psychicznej u ćwiczących.
Specjalne programy adresowane są do
osób z nadwagą, osób starszych cierpiących na artretyzm i osteoporozę,
mających problemy z układem kostno-stawowym.
Misją profesjonalnych ośrodków rekreacyjnych oraz klubów fitness staje

się w coraz większym stopniu dbałość
o stan zdrowia ćwiczących, poprzez
tworzenie i oferowanie programów
zróżnicowanych i dostosowanych do
indywidualnych potrzeb klientów.
Rozszerzenie zakresu usług w tych
jednostkach o monitorowanie efektów rzeczywistych, wynikających z
zaprogramowanego i systematycznie
realizowanego obciążenia wysiłkiem
fizycznym osób w różnym wieku,
pragnących schudnąć i podnieść
swoją sprawność fizyczną w ramach
treningu indywidualnego, wydaje się
atrakcyjną koniecznością.

Trening indywidualny
Forma zajęć będąca połączeniem treningu oporowego, wykonywanego na nowoczesnych przyrządach do
ćwiczeń siłowych, oraz treningu krążeniowego i oddechowego, realizowanego na urządzeniach aerobowych
w celu ukształtowania sylwetki. Oferta taka kierowana
jest do wszystkich osób bez względu na wiek, płeć,
stopień zaawansowania i aktualną sprawność fizyczną.
Indywidualny charakter ćwiczeń pozwala kształtować
i rozwijać sylwetkę w zależności od potrzeb (odchudzanie, poprawa wydolności fizycznej, budowanie siły
i masy mięśniowej, usprawnienie rehabilitacyjne itp.) z
uwzględnieniem stanu zdrowia.
W każdym przypadku powinien zastać opracowany
indywidualny program ćwiczeń z indywidualnym programem odżywiania, z uwzględnieniem wieku, masy
ciała, zawartości tkanki tłuszczowej i stopnia aktywności fizycznej danej osoby. W treningu indywidualnym
racjonalny program żywieniowy oraz indywidualny
program ćwiczeń gwarantują skuteczność całego procesu modelowania, kształtowania sylwetki oraz poprawy sprawności fizycznej.
W celu podniesienia na wyższy poziom zakresu profesjonalnych usług, w każdym klubie fitness należałoby
rozważyć wygospodarowanie stanowiska trenera
indywidualnego, który zajmowałby się opracowywaniem i kontrolą planów treningowych dostosowanych
ściśle do zdrowia klienta i celu, jaki chce on osiągnąć
(np. utrata masy ciała poprzez odpowiednio zaprogramowany wysiłek oraz odpowiednią dietę).
Trener osobisty powinien sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją indywidualnego planu treningowego klienta. Powinien stosować specyficzny
instruktaż, polegający na większym zaangażowaniu,
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osobistym kontakcie z klientem, dobieraniu odpowiednich dla niego metod, dokładnym objaśnianiu
ćwiczeń, oraz nadzorować realizację zadań treningowych.
Trener osobisty - to osoba, która powinna charakteryzować się wysokim poziomem i zakresem fachowej
wiedzy, przyjazna i zawsze do dyspozycji klienta. Do
zadań trenera osobistego należy zakres wszystkich
składowych szeroko interpretowanego fitness.
Podsumowując, należy stwierdzić, że kompetencje
trenera osobistego są bardzo szerokie, ale idzie za
tym duża odpowiedzialność za realizację programu
treningu indywidualnego. Przed przystąpieniem do
pracy z klientem trener osobisty zobowiązany jest do
opracowania racjonalnego indywidualnego programu treningowego, który powinien obejmować wiele
czynności związanych z ustaleniem potrzeb, celów i
sposobu ich realizacji.
Trener osobisty powinien przeprowadzać wywiad
sportowo-lekarski, który miałby na celu ustalenie poziomu sprawności fizycznej klienta, jego profilu zdrowotnego i ewentualnych przeciwwskazań do ćwiczeń
fizycznych. W indywidualnej rozmowie powinien analizować jego dotychczasowy tryb życia i wspólnie z
nim wyznaczać dalsze cele treningu zdrowotnego.
W następnej kolejności winien przeprowadzić badania diagnostyczne, które posłużą do opracowania
indywidualnego planu treningowego (zdrowotnego). Wyniki uzyskane z powtórnie przeprowadzonych badań powinny być porównywane z wynikami
kontrolnymi w celu określenia efektów podjętego
treningu.

Program badań diagnostycznych
Taki program powinien obejmować następujące elementy:
1. Ocena budowy ciała:
 wysokość i masa ciała,
 pomiary obwodowe,
 skład masy ciała metodą bio-impedancji ciała [BIA],
 indeks masy ciała [BMI],
 przemiana podstawowa [BMR],
 przybliżone zapotrzebowanie energetyczne [EAR].
2. Ocena wydolności fizycznej:
 wydolność o charakterze tlenowym (step test, test Coopera/cyklometr),
 wydolność beztlenowa określona zmianami równowagi kwasowo-zasadowej.
3. Cechy motoryczno-biomechaniczne:
 siła mięśni,
 zakres ruchu w stawach,
 ocena koordynacji nerwowo-mięśniowej,
 proporcje części ciała.
4. Ocena stanu zdrowia.
W dalszej kolejności przewiduje się zaprojektowanie i wdrożenie
do realizacji systemu treningów ukierunkowanych na realizację określonych celów (np. Odchudzanie). System ten poprzez
indywidualnie zaprojektowane i kompleksowe działanie akcentuje wszystkie etapy spalania tłuszczu, umożliwiając stopniową
redukcję tkanki tłuszczowej, a w konsekwencji - trwały efekt.
System ten opiera się na indywidualnie dobranych metodach
treningowych, indywidualnie ułożonych zestawach ćwiczeń
ukierunkowanych na odchudzanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa. Indywidualnie dobrane dyscypliny, poprzez które
realizowany jest trening odchudzający (np. trening na siłowni,
biegowy, pływanie, jazda na rowerze, ćwiczenia w warunkach
domowych), powinien być ściśle uzależniony od klienta oraz
rozwijanych cech lub zdolności motorycznych. Indywidualnie
opracowane wskazówki dietetyczne i suplementacyjne idealnie
uzupełniają program treningowy.
Wdrożony system kontroli efektów rzeczywistych powinien być
dokładnie analizowany, a na jego podstawie należałoby modyfikować plany treningowe, wykorzystując dostępne formy aktywności fizycznej w klubie, co pozwoli zwiększyć efektywność
treningu indywidualnego.
W świetle wymienionych uwag i zaleceń istotnego znaczenia
nabiera problem przygotowania kadry szkoleniowej do prowadzenia tego typu zajęć, która powinna być wyposażona
w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Istotna rola
przypada więc uczelniom oraz organizacjom państwowym
i społecznym, kształcącym kompetentne kadry na potrzeby
kultury fizycznej. Podjęcie stosownych działań prawnych w
tym względzie wydaje się jak najbardziej uzasadnione.
Zaprezentowane w artykule założenia autorskiego programu
można z powodzeniem wykorzystać w szkoleniu i doszkalaniu
osobistych trenerów fitness.
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Ramowy program kształcenia w zakresie

TRENERA INDYWIDUALNEGO
I. Założenia programowe:
Celem zajęć jest przygotowanie w trybie zajęć obligatoryjnych (wykładów i ćwiczeń) wysoko kwalifikowanych fachowców zajmujących się programowaniem różnych form aktywności fizycznej z zakresu:
fitness, fizjoterapii oraz rekreacji. Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zdobyczami teorii i praktyki
treningu indywidualnego oraz zdrowotnego, a także
przygotowanie ich do samodzielnej pracy organizacyjnej i szkoleniowej w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju ośrodkach rehabilitacyjno-rekreacyjnych.
II. Treść programu:
1. Aktywność ruchowa w życiu współczesnego
człowieka.
2. Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej
na zdrowie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
3. Trener indywidualny:
 Trener indywidualny i jego rola w sterowaniu treningiem indywidualnym.
 Zakres działania trenera indywidualnego.
 Podstawowe cechy trenera indywidualnego.
 Trener indywidualny a optymalizacja treningu indywidualnego.
4. Metodologiczne podstawy treningu indywidualnego (zdrowotnego):
pojęcia
związane
 Podstawowe
z treningiem indywidualnym.
 Biologiczne uwarunkowania rozwoju zdolności
motorycznych u osób w różnym wieku.
 Fizjologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego.
 Cele i zadania treningu indywidualnego.
 Efekty wynikające z podjęcia i realizacji treningu
indywidualnego.
 Etapy treningu indywidualnego.
 Struktura rzeczowa treningu indywidualnego.
 Struktura czasowa treningu indywidualnego.
 Metody, formy i środki wykorzystywane w treningu indywidualnym.
 Badania diagnostyczne w treningu indywidualnym.
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 Monitorowanie treningu indywidualnego.
 Programowanie zajęć ukierunkowanych na redukcję tkanki tłuszczowej oraz kształtowanie
struktury ciała.
 Programowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie wydolności fizycznej z wykorzystaniem
urządzeń cardio (stopery, bieżnie, rowery stacjonarne, ergometry wioślarskie itp.).
 Programowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie struktury ciała z wykorzystaniem podstawowego sprzętu (ciężary wolne, atlasy, specjalne
linie maszyn itp.).
 Dokumentacja treningu.
5. Żywienie w treningu indywidualnym.
 żywieniowe przed, w czasie i w okresie powysiłkowym.
 Metody wspomagania wysiłku fizycznego.
 Dieta redukcyjna, suplementacja i aktywność fizyczna.
6. Wybrane zagadnienia odnowy biologicznej.
7. Bezpieczeństwo w trakcie treningu indywidualnego.
8. Charakterystyka wybranych form aktywności
fizycznej wykorzystywanych w treningu indywidualnym.
Dr Krzysztof Pietrusik
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu
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COS, Biblioteka Trenera, Warszawa 2004
Kuński H., Janiszewski M., Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
Jaskółki E., Wołkow L., Jagiełło W., Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego,
COS, Biblioteka Trenera, Warszawa 2005

Ruch, dieta, zdrowie
Sieraków , sierpień, 2007
Spośród wielu czynników środowiska zewnętrznego, które
mogą mieć wpływ na człowieka, jego zdrowie i kondycję,
należy niewątpliwie wyróżnić
prawidłowe żywienie oraz
odpowiednią ilość ruchu. Niedostosowanie tych dwóch elementów do potrzeb organizmu
może w konsekwencji być przyczyną zaburzeń zdrowotnych.
Nadwaga i otyłość stanowią poważny
i ciągle rosnący problem społeczny. Są
jednym z najczęściej występujących zaburzeń stanu odżywienia.
W Polsce obserwuje się ilościowy wzrost
rozpowszechnienia tego zjawiska. Na
jego rozwój ma wpływ wiele czynników
(genetyczne, środowiskowe, psychologiczne). Zauważyć należy, że nadwaga i
otyłość występują w każdym przedziale
wieku, a u osób dorosłych najczęściej.
Niekorzystny wpływ nadmiernej masy
ciała na zdrowie został jednoznacznie
potwierdzony w badaniach naukowych.
Jest ona czynnikiem ryzyka cukrzycy,
nadciśnienia tętniczego, niewydolności
układu krążenia, udaru mózgu, dyslipidemii, chorób kostno-stawowych czy
niektórych nowotworów. Szczególnie niekorzystne dla zdrowia
jest nagromadzenie
wisceralnej
tkanki
tłuszczowej (otyłość
brzuszna). W konsekwencji dochodzi nie
tylko do pogorszenia jakości życia, ale
także do zwiększenia
umieralności i chorobowości.
Z tego względu bardzo ważne są działania profilaktyczne
zapobiegające temu
zjawisku. Od dawna
wiadomo, że działa-

nia profilaktyce wymagają mniejszych
nakładów finansowych niż leczenie,
a efekty dają lepsze. Działania profilaktyczne to złożony proces, na który
składa się postępowanie dietetyczne
w celu zmniejszenia spożycia pokarmów przede wszystkim wysokoenergetycznych, wzmożona aktywność
fizyczna w celu zwiększenia wydatku
energetycznego oraz terapia behawioralna w celu zmiany stylu życia na
sprzyjające utrzymaniu równowagi
bilansu energetycznego. Dlatego tak
ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu.
Przykładem może być turnus zorganizowany w Sierakowie, gdzie
uczestnicy aktywnie, z korzyścią dla
zdrowia spędzili kilkanaście dni. Aby
taki pobyt spełnił oczekiwania uczestników, niezbędne jest spełnienie
kilku warunków. Jednym z podstawowych jest zwiększona aktywność
ruchowa. Uczestnicy obozu brali udział
w zajęciach ruchowych, najczęściej
o charakterze tlenowym. Były to długotrwałe spacery oraz wycieczki piesze po okolicy, różne formy gimnastyki, nordic walking, zajęcia na pływalni
i gry zespołowe. Pozwoliły one na po-
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prawę kondycji i samopoczucia. W
trakcie obozu przeprowadzono serię
wykładów i konsultacji na temat:
składników odżywczych pożywienia,
sposobów odżywiania się, roli nawyków żywieniowych w kształtowaniu
zdrowia i zapobieganiu otyłości oraz
roli aktywności fizycznej dla zdrowia.
W celu oceny skuteczności realizacji
założonych celów obozu uczestnikom
na początku i na końcu pobytu dokonano pomiaru masy ciała i jego składu
(masy tłuszczowej, masy beztłuszczowej, wody). Wykorzystując wskaźnik
talia biodra (WHR), dokonano lokalizacji tkanki tłuszczowej, co ma istotne znaczenie nie tylko dla wskazania
rodzaju otyłości, ale przede wszystkim dla możliwości oceny mogących
wystąpić w przyszłości powikłań
zdrowotnych. Aby ocenić wydolność
fizyczną (VO2max), przeprowadzono test na ergometrze rowerowym.
Uzyskane wyniki wykazały, że badana
grupa charakteryzowała się wyższą
wydolnością w porównaniu z osobami w podobnym przedziale wieku, ale
nieaktywnymi fizycznie.
Podczas turnusu uczestnikom oznaczono parametry gospodarki węglo-
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wodanowo-lipidowej (cholesterol całkowity, frakcja HDL-cholesterolu, frakcja LDL-cholesterolu, glukozy) oraz
trójglicerydów będących niezależnym
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Oznaczono także poziom insuliny oraz adiponektny. Adiponektyna - hormon wytwarzany
przez tkankę tłuszczową - ma działanie
przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne
i przeciwcukrzycowe. W połączeniu
z innymi parametrami biochemicznymi oraz komponentami ciała stężenie
adiponektyny we krwi może stanowić
miernik zagrożenia powikłaniami metabolizmu u otyłych, a przede wszystkim służyć do oceny stopnia ryzyka
rozwoju insulinooporności u otyłych.
Przeprowadzona ankieta oceny satysfakcji wśród uczestników wykazała, że
taka forma działań profilaktycznych
spełniła ich oczekiwania. Wydaje się
więc, że tego rodzaju działania warto
kontynuować.
 Fot. Jacek Wojciechowski
 dr Zbigniew Kasprzak
Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny
Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu

warszawiaków. Można było wypożyczyć kajak na krótką przejażdżkę,
doświadczeni testowali na wodzie
nowoczesny sprzęt. Imprezę umilił
Pierwszy weekend czerwca okazał się
koncert zespołu Matelot.
prawdziwym świętem kajakarstwa
Warszawski Piknik Kajakowy zorw Warszawie. Organizatorzy Warszawganizowano po raz trzeci. Celem
skiego Pikniku Kajakowego zapewnili
imprezy jest promocja kajakarstwa
dwa dni kajakowych atrakcji. W sobotę
rekreacyjnego wśród mieszkańców
odbył się spływ Wisłą przez centrum
Warszawy oraz integracja stołeczWarszawy, a w niedzielę piknik w parku
nych kajakarzy. Szerokiego wsparcia
na Kępie Potockiej.
organizatorom udzielił samorząd
Sobotni spływ Wisłą podzielony był na
województwa oraz władze Dzielnitrzy grupy, które miały do pokonania
cy Żoliborz i wiele firm kajakowych.
różny dystans: 48 km, 27 km i 10 km.
Honorowy patronat nad piknikiem
Doświadczeni kajakarze spotkali się
objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz,
na najdłuższej trasie, rozpoczynającej
prezydent m.st. Warszawy.
się w Górze Kalwarii. Średni
dystans to była propozycja Organizatorzy: WAKK Habazie, Stowarzyszenie Instruk Elżbieta Jaworska
dla ambitnych warszawia- torów i Trenerów Kajakarstwa, Sklep kajakowy Nurt, AKT
ków, którzy chcieli całą so- Oeconomicus SGH, Fundacja Promocji Rekreacji KiM, Kajaki
botę spędzić aktywnie na Kępa Potocka.
wodzie. Ostatni, 10-kilome- Współorganizatorzy: klub Ważka, klub Reytan. Teren, zatrowy odcinek przez cen- plecze organizacyjne udostępniły władze Dzielnicy Żoliborz.
trum stolicy był zaplanowany Finansowego wsparcia udzieliły: Urząd Marszałkowski Wojejako impreza dla wszystkich. wództwa Mazowieckiego, fima Zibi (fundator nagród - zePrzed Starówką w tzw. Ka- garków Lorus) oraz Auto Wimar - Twój Dealer.
 Wyścigi smoczych łodzi
jakowej Masie Krytycznej Patronat medialny: redakcja magazynu kajakowego WioFot. Krzysztof Schmidtke
ok. godziny 16.00 pomimo sło, serwis www.wolnasobota.pl, kajak.org.pl.
Warszawski Piknik Kajakowy,
2-3 czerwca 2007 r.

nie najlepszej pogody przepłynęło
ok. 200 osób (w 2006 r. na wodzie
było 150 kajaków). Spływ zakończył się w pobliżu przystani klubu
Spójnia.
W niedzielę na Kępie Potockiej zaplanowano mnóstwo kajakowych atrakcji,
a dla dzieci (i nie tylko) konkursy z nagrodami. Odbyły się pokazy nowej konkurencji kajakowej – freestyle’u (przez
niektórych nazywanej rodeo kajakowym). Rozegrano widowiskowe wyścigi
smoczych łodzi, turniej kajak-polo, cross
kajakowy.
Stragany otworzyły kluby i firmy
kajakowe, prezentujące ofertę dla
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do nas wrócicie?
Podczas czterodniowego finału regat
teren zlotu odwiedziło aż 2 000 000
gości.
Christer Samuelsson, dyrektor The Tall
Ships’ Races na Bałtyku z ramienia Sail
Training International, pytany o wrażenia z tegorocznego zlotu, powiedział:
- To ogromny sukces, fantastyczny
port, wspaniałe miasto i perfekcyjna
organizacja.
Zachwycone zlotem załogi żaglowców oraz goście pokochali Szczecin.
Jeżeli Szczecin nas zaprosi, wrócimy
tutaj w 2013 r. - deklarowali kapitanowie statków.
Ahoj!

The Tall Ships’ Races
4-7 sierpnia 2007 r.

Cuauhtemoc
Typ: bark, rok budowy: 1982
Port macierzysty: Acapulco, Meksyk
Armator: Mexican Navy
Długość całkowita: 90,5 m
Szerokość: 12 m
Zanurzenie: 5,4 m
Powierzchnia żagli: 2200 m2
Załoga: 260 osób

To najbardziej prestiżowa impreza żeglarska na świecie. Tegoroczny finał odbył się w Szczecinie,
przypłynęły największe i najstarsze żaglowce świata
Przy pięknej, słonecznej pogodzie 4
sierpnia o godzinie 17.00 na Wałach
Chrobrego w Szczecinie rozpoczęła
się ceremonia otwarcia finału 51 regat
The Tall Ships’ Races 2007. Dźwiękiem
syren ze wszystkich jednostek zainicjowano przywitanie z portem.
Do szczecińskiego portu przypłynęły
92 żaglowce, które pokonały trasę:
Arhus – Kotka – Sztokholm – Szczecin.
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Wśród nich największy na świecie
rosyjski czteromasztowiec Sedov,
liczący 122 m długości oraz mieszczący na pokładzie 250-osobową
załogę. Innym okazałym, 114,5-metrowym żaglowcem typu bark był
również rosyjski Kruzenshtern.
Wśród największych nie zabrakło
Daru Młodzieży - polskiej fregaty
liczącej 109 m długości. Z Meksyku
do szczecińskiego portu przypłynął
przepiękny meksykański Cuauhtemoc.
Podczas czterodniowego finału regat odbyło się wiele imprez, m.in.
zakończenie Flisu Nadodrzańskiego, prezentacja regionów nadbałtyckich. Na ogromnej scenie odbył
się koncert „Hity na czasie”, po którym publiczność podziwiała pokaz
sztucznych ogni. Zwiedzający przy
dźwiękach szant, rozchodzących się
z czterech scen ustawionych w różnych częściach portu, mogli wejść
na pokład największych żaglowców.
Atrakcją dla młodszej publiczności
była scena dziecięca oraz ogromny
lunapark.
Pod wielkim namiotem odbywały się
nocne przeglądy filmów morskich.
Nie zabrakło również kiermaszy pamiątek oraz wielu stoisk gastronomicznych.
Przy fanfarach w namiocie na Łasztowni odbyła się ceremonia rozdania
nagród załogom za rywalizację sportową. Przez dwa dni żeglarze brali
udział w sześciu konkurencjach, z
których największych emocji zarówno dla samych uczestników, jak i dla
widowni dostarczyło przeciąganie
liny. Załogi zmagały się również w
sztafecie żeglarskiej (bieg w worku,
powrót w kole ratunkowym), turnieju piłki nożnej, w siatkówce plażowej, w boju na poduszki (siedząc
na bomie) oraz w prestiżowym wy-

ścigu kapitańskim, polegającym na
przedostaniu się łodzią, piórkując
z jednej strony nabrzeża na drugą.
Zwycięstwo należało do dowódcy
Unity Line Sharki.
W upalne niedzielne popołudnie
ulicami Szczecina przy dźwiękach
Orkiestr Dętych odbyła się parada
załóg. Podczas przemarszu w sympatycznej atmosferze mieszkańcy
miasta oraz turyści owacyjnie witali
załogi żaglowców. Parada zakończyła się w Teatrze Letnim, gdzie ogłoszono oficjalne wyniki regat.
Dar Młodzieży
Typ: fregata, rok budowy: 1982
Port macierzysty: Gdynia
Armator: AM Gdynia
Długość całkowita: 109 m
Szerokość: 14 m
Zanurzenie: 7 m
Powierzchnia żagli: ok. 3000 m2
Załoga: 80 osób

Wały Chrobrego

 Anna Nowińska
 Zdjęcia: Łukasz Pruszczak (pruS)

Kruzenshtern
Typ: bark, rok budowy: 1926
Port macierzysty: Kaliningrad, Rosja
Armator: Ministerstwo
Długość całkowita: 114,5 m
Szerokość: 14 m
Zanurzenie: 7,8 m
Powierzchnia żagli: ok. 3400 m2
Załoga: 280 osób

Sedov
Typ: bark, rok budowy: 1921
Port macierzysty: Murmańsk, Rosja
Armator: Murmańsk State
Długość całkowita: 122 m
Szerokość: 14,3 m
Zanurzenie: 6,5 m
Powierzchnia żagli: 4200 m2
Załoga: 240–250 osób

Triumfatorem regat The Tall Ships’Races
2007 gigantów z klasy A, podobnie jak
przed rokiem, okazał się 73-metrowy
norweski żaglowiec Christian Radich.
W klasie B dominował fiński żaglowiec
Helena. Dwa najwyższe miejsca na podium w klasie C należały do polskich
załóg z Daru Szczecina i Daru Natury.
Najszybszy w klasie D okazał się żaglowiec Rona II z Wielkiej Brytanii.
Nagrodę specjalną otrzymała załoga żaglowca Lord Nelson, jednej z
dwóch jednostek na świecie przystosowanych do obsługi przez żeglarzy
niepełnosprawnych, którzy stanowią
połowę załogi.
We wtorkowe popołudnie nadszedł
czas pożegnania. Przepiękny widok
odpływających jednostek z żeglarzami na rejach nasuwał pytanie: Kiedy
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Chiński smok

Finaliści konkursu „Sprawna rodzina”

 Fot. Woytek, www.olimpijski.pl

na
Kępie Potockiej
8. Piknik Olimpijski, zorganizowany
na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi
w Pekinie, zawierał
azjatyckie akcenty

 Fot. Woytek, www.olimpijski.pl

Po raz drugi z rzędu żoliborski Park Kępa
Potocka gościł uczestników Pikniku
Olimpijskiego. 2 września 2007 r. z kibicami i amatorami zabaw na świeżym
powietrzu spotkało się ponad 150 medalistów igrzysk i największych gwiazd
polskiego sportu – to rekordowa liczba. Niemal każdy mistrz startował w
swojej koronnej konkurencji, można
było na własne oczy zobaczyć go w akcji, a nawet czasem zmierzyć się z nim.
Wśród sportowców mieli się pojawić
m.in.: Kazimierz Adach, Agnieszka Czopek-Sadowska, Lesław Ćmikiewicz, Leszek Drogosz, Izabela Dylewska, Janusz
Gortat, Sylwia Gruchała, Józef Grudzień,
Jerzy Kaczmarek, Marian Kasprzyk, Janusz Kierzkowski, Urszula Kielan, Jan
Kowalczyk, Jerzy Kulej, Czesław Lang,
Marek Łbik, Bogusław Mamiński, Renata
Mauer-Różańska, Tadeusz Mytnik, Paweł
Nastula, Norbert Ozimek, Zbigniew Pietrzykowski, Helena Pilejczyk, Anna Ry-

Chiński

bicka, Adam Sandurski, Paweł Skrzecz,
Andrzej Supron, Andrzej Szarmach, Jan
Szczepański, Jan Tomaszewski, Andrzej
Wroński, Jacek Wszoła, Józef Zapędzki,
Władysław Zieliński.
Dla wszystkich uczestników pikniku
przygotowano mnóstwo atrakcji. Polski Komitet Olimpijski zapraszał do
bezpłatnego obejrzenia stałej ekspozycji Muzeum Sportu i Turystyki oraz
wystawy fotograficznej „Pekin Wita”. W
sali kinowej PKOl odbywał się Festiwal
Filmów Chińskich – zainteresowanie
przerosło oczekiwania organizatorów.
Sponsorzy Polskiego Ruchu Olimpijskiego, w tym m.in. Sponsor Generalny
Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej - Polska Telefonia Cyfrowa, sponsorzy PKOl
- PKO Bank Polski i PPUP Poczta Polska
ufundowali wiele nagród. Konsorcjum
Dealerów Forda zorganizowało wystawę samochodów osobowych przed
gmachem Centrum Olimpijskiego.

akcent

Tegoroczny Piknik został zorganizowany na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, w programie nie
mogło więc zabraknąć azjatyckich
akcentów. Było miasteczko chińskie Pekin 2008, gdzie można było
skosztować wschodnich potraw
i przeszkolić się w pisaniu chińskich
znaków, obejrzeć pokazy sławnego
klasztoru Shaolin, walki wu-shu,
tańce chińskiego smoka i wiele
innych atrakcji. Na specjalnie przygotowanym przez PKOl telebimie
wyświetlane były przez cały dzień
filmy promujące Pekin i Chiny jako
organizatorów następnych igrzysk.
Nie brakowało chętnych do malowania chińskiego smoka, któremu
patronowała VISA. Studentki łódzkiej ASP, Sylwia Dąbrowska oraz Anna Jarota, nakreśliły tuszem kontury smoków, które uczestnicy pikniku, przede wszystkim dzieci, z wielkim zapałem wypełniali kolorowymi farbami.
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Różne dyscypliny
 Memoriał Tomasza Hopfera w
biegach przełajowych na kilku dystansach jak zwykle zgromadził
mnóstwo chętnych. Inni mogli
sprawdzić swoje możliwości w kąciku sztuk walki, gdzie odbywały
się pokazy taekwondo olimpijskiego, technik judo, obejrzeć popisy z
użyciem szabli, miecza, kija, włóczni
i halabardy. Oprócz miniturniejów
floretowych i szpadowych rozegrano pokazową walkę Sylwii Gruchały z Magdaleną Mroczkiewicz.
 Rozegrano turnieje w bocce i boule, kolarski wyścig, wioślarskie
regaty. Odbyły się pokazy trików
bilardowych, nauki strzelania z
profesjonalnych łuków. Najsilniejsi
mogli się zmierzyć w siłowaniu na
rękę z najlepszymi w Polsce. Jak co
roku można było postrzelać na specjalnych trenażerach laserowych.
 Na stoisku wspieranym przez Totalizator Sportowy przez cały dzień
odbywały się rowerowe akrobacje
w wykonaniu grupy trialowców z
reprezentacji narodowej.
 Woda kusiła, aby popływać kajakiem. Niestety, ze względu na
niski poziom wody nie odbyły się
wyścigi smoczych łodzi, na które
czekało wiele osób. Rywalizowa-









no za to w turnieju kajak-polo, a
pokazy freestyle’u po raz kolejny
przyciągnęły wielu widzów.
Podczas pikniku podjęto dwie próby pobicia nieoficjalnych rekordów
świata. Powiodło się Łukaszowi
Niewosielskiemu (nordic walking)
z Józefowa, który w ciągu 6 godzin
przeszedł dystans 62 km i 695 m. Michał Zubek z Bukowiny Tatrzańskiej
skakał wzwyż... na rowerze. Pokonał
wysokość 125 cm, ale do rekordu
zabrakło mu siedmiu centymetrów.
Marek Szuster – Ambasador Księgi Rekordów Sportowych Powerade pobił
swój rekord życiowy w 6-godzinnym
biegu na bieżni mechanicznej.
W pikniku wzięli udział instruktorzy
fitness fundacji Aktywni, pod przewodnictwem Fina Risto Kasurinena,
pierwszego na świecie instruktora
nordic walking i pomysłodawcy
gymstick, który poprowadził pokazy oraz udzielał pierwszych lekcji.
Dla entuzjastów chodzenia z kijkami przygotowano Piknikowy Marsz
Nordic Walking.
W konkursie trików piłkarskich
ufundowaną przez Coca-Colę supernagrodę – piłkę z meczu Polska
– Kostaryka z mundialu w Niemczech wygrał Mariusz Żelazko.

 Nagrody dla amatorów lekkiej atletyki ufundowała firma Samsung,
sponsor Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i Organizator
Sztafety Olimpijskiej Pekin 2008.
 Około stu 3-osobowych zespołów
rodzinnych walczyło w konkursie
„Sprawna Rodzina” o nagrody
ufundowane przez PKO BP. Nagrodą za 1. miejsce była kamera
wideo, 2. – wieża audio, 3. – aparat fotograficzny. Laureaci miejsc
4-6 otrzymali odtwarzacze MP3.
Była batuta dla najmłodszych,
ścianka wspinaczkowa...
 Po sportowych emocjach można
było odpocząć na leżakach przygotowanych wzorem lat ubiegłych
przez firmę ERA – Sponsora Generalnego PKOl.
Pogoda dopisała. Kępa Potocka z daleka wyglądała jak tęczowy Disneyland.
Do zobaczenia za rok na 9. Pikniku
Olimpijskim.
 Elżbieta Jaworska

Stoisko Komendy Stołecznej Policji

 Fot. Woytek, www.olimpijski.pl

Ponad 150 medalistów igrzysk i największych gwiazd polskiego sportu
zagościło na estradzie 8. Pikniku
Olimpijskiego
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Aleja Gwiazd Sportu
w Cetniewie

Dziennikarza Sportowego
2 lipca obchodzony był na całym
świecie jako Dzień Dziennikarza
Sportowego. W Polsce centralne
uroczystości zorganizował Klub
Dziennikarzy Sportowych w stołecznym Klubie NOT.
Dzień Dziennikarza Sportowego obchodzony był w tym roku przez dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i mediów elektronicznych już
po raz trzynasty. Z inicjatywą wprowadzenia do kalendarza obchodów święta dziennikarzy sportowych wystąpił
obradujący w Manchesterze w 1994 r.
kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS).
To nieprzypadkowa data - tego dnia,
dokładnie 83 lata temu w czasie Igrzysk
VIII Olimpiady w Paryżu utworzono
AIPS, jedyną organizację dziennikarzy
sportowych afiliowaną przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskich.
AIPS reprezentuje aktualnie w 152 krajach świata ponad 30-tysięczną rzeszę
dziennikarzy sportowych.
W Warszawie z dziennikarzami z okazji
ich święta spotkali się przedstawiciele
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, posłowie, dyplomaci z Chin i Republiki
Południowej Afryki. W tych właśnie
krajach odbędą się dwie wielkie imprezy, w 2008 r. w Pekinie Igrzyska XXIX
Olimpiady, natomiast w RPA w 2010 r.
finały piłkarskich mistrzostw świata. Na
uroczystość przybył Wiesław Wilczyński, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Uczestniczył w niej również najstarszy
polski dziennikarz sportowy, Witold
Domański senior (rocznik 1914), długoletni pracownik największej polskiej
gazety sportowej – “Przeglądu Sportowego”.
Życzenia dla dziennikarzy sportowych
nadesłał prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Piotr Nurowski. “Polskie
środowisko sportowe widzi w ludziach
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Obchody święta w stołecznym klubie NOT

prasy bardzo cennych partnerów i sojuszników. To media w znacznej mierze
kształtują zewnętrzny wizerunek polskiego i światowego sportu. Sportowe
media są od wielu lat wśród partnerów
polskiego ruchu olimpijskiego oraz
patronów wielu krajowych i międzynarodowych imprez sportowych - sprzyjają popularyzacji poszczególnych
dyscyplin, przyciągają doń nowe zastępy młodzieży, korzystnie wpływają
na kształtowanie w społeczeństwie
mody na zdrowy sportowy styl życia.
Za te wszystkie działania oraz za uwagę poświęcaną codziennej działalności

Jerzy Jakobsche (pierwszy
z lewej), prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prasy
Sportowej (UEPS), dekorowany okolicznościowym
medalem 50-lecia TKKF przez
prezesa TKKF, Mieczysława
Borowego

Polskiego Komitetu Olimpijskiego - w
imieniu całej Rodziny Olimpijskiej serdecznie dziękuję, licząc na kolejne lata
życzliwości i współpracy” - napisał Piotr
Nurowski w liście odczytanym przez
sekretarza generalnego PKOl Adama
Krzesińskiego.
Miłym akcentem uroczystości było
udekorowanie prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej redaktora Jerzego Jakobsche przez
prezesa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Mieczysława Borowego
okolicznościowym medalem 50-lecia
TKKF.

Nieprzebrane tłumy towarzyszyły odsłonięciu kolejnych gwiazd w słynnej
Alei Gwiazd Sportu w Cetniewie. Uhonorowani zostali medaliści olimpijscy
i mistrzostw świata, a także wychowawcy reprezentantów Polski. Po raz
drugi odsłonięto gwiazdę poświęconą cudzoziemcowi. Po himalaiście,
pierwszym zdobywcy Mount Everestu
Nowozelandczyku Edmundzie Hillarym, odsłonięto gwiazdę fechmistrza
Węgra Janosa Keveya, wychowawcy
m.in. Jerzego Pawłowskiego i Wojciecha Zabłockiego.
Gwiazda Keveya nie była jednak jedyną poświęconą szermierce. Miejsce w
Alei Gwiazd ma też Wojciech Zabłocki “Kajtek”. Olimpijczyk z 1952, 1956,
1960 i 1964 r., zdobywca m.in. dwóch
srebrnych i jednego brązowego medalu w olimpijskich drużynach szablistów, czterokrotny złoty medalista
mistrzostw świata w drużynie szablistów. Podczas uroczystości odsłonięto
fontannę, inspirowaną zniczem olim-

pijskim, której projektantem jest Zabłocki. Znicz umieszczony w fontannie ma palić się w tym samym czasie
co znicz olimpijski.
Jedyną kobietą uhonorowaną podczas gali była Dorota Idzi, mistrzyni
świata i olimpijka w pięcioboju nowoczesnym, obecnie wiceprezes PKOl.
Dwukrotni złoci medaliści olimpijscy
w wioślarstwie, Robert Sycz i Tomasz
Kucharski, zostali “rozdzieleni” i każdy
odsłonił swoją gwiazdę. Trener aktualnych wicemistrzów świata 2007 w
piłce ręcznej, były podstawowy zawodnik reprezentacji Polski i Wybrzeża Gdańsk, jednego z najsilniejszych
klubów europejskich w połowie lat
80., Bogdan Wenta również odsłonił
swoją gwiazdę.
Gwiazdy doczekał się także jedyny
jak dotąd indywidualny mistrz świata
na żużlu Jerzy Szczakiel. Tytuł zdobył
w 1973 r. w Chorzowie, był również
mistrzem świata na żużlu w jeździe
parami.

Nagrody World Golf Awards 2007
w plebiscycie AIPS
Tiger Woods uznany został w plebiscycie zorganizowanym przez Światowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS) za najlepszego golfistę USA, otrzymując z rok prezydenta World Golf Awards, Grahama Cooke’a brązową statuetkę.
Uczestnicy plebiscytu zdecydowali, że miano najlepszego zawodnika Europy należy
się Szwedowi Henrikowi Stensonowi, w Afryce Ernie Elsowi (RPA), natomiast w Azji
i Australii - Vijayowi Singhowi (Fidżi). Statuetkę za znaczący wkład w rozwój golfa
otrzymał Jack Nicklaus (USA), a w kategorii wyróżniającego się młodego zawodnika
- 29-letni Anglik Luke Donald.
Lista uhonorowanych statuetkami World Golf Awards 2007
 Najlepszy zawodnik roku w USA Tiger Woods
 Najlepszy zawodnik Azji i Australii Vijay Singh (Fidżi)
 Najlepszy zawodnik w Afryce
Ernie Els (RPA)
 Najlepszy zawodnik Europy
Henrik Stenson (Szwecja)
 Niespodzianka roku
Luke Donald (Anglia)
 Najlepsza golfistka roku Annika Soerenstam (Szwecja)
 Legenda golfa Gary Player (RPA)
 Nagroda za znaczący wkład w rozwój golfa Jack Nicklaus (USA)

Miejscem w Alei Gwiazd Sportu uhonorowany został także Witold Filus,
baloniarz i pilot samolotów PLL LOT.
Reprezentant Polski na mistrzostwach
Europy, świata i Igrzyska Sportów Lotniczych, jako pierwszy przeleciał balonem zimą nad Tatrami.
Pierwsze gwiazdy w alei przed Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w
Cetniewie odsłonięto w 2000 r. Było
ich 13, a tę z numerem pierwszym zadedykowano twórcy potęgi polskiego
boksu Feliksowi Stammowi. Ośrodek
w Cetniewie powstał właśnie z myślą
o bokserach. Aktualnie w Alei Gwiazd
Sportu znajdują się 63 gwiazdy.

Parafiada
2007
W 19. Międzynarodowej Parafiadzie
Dzieci i Młodzieży w Warszawie wzięła
udział rekordowa liczba uczestników
z kilkunastu krajów - około 3000 dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Po raz
pierwszy na starcie imprezy stanęli
reprezentanci Włoch, Nigerii i Czech.
Uczestnicy przez dziewięć dni nie tylko
rywalizowali na arenach sportowych,
w kilkunastu konkursach wiedzy, plastycznych i wokalno-muzycznych, ale
także spotykali się z ludźmi kultury,
oświaty i sportu, zwiedzali stolicę oraz
wspólnie się modlili.
Dzieci i młodzież startowały w 14
dyscyplinach, m.in. piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, badmintonie, pływaniu, ringo, szachach, warcabach,
biathlonie letnim, tenisie stołowym,
biegach przełajowych i na orientację.
Tradycyjnie (od 1995 r.) przyznano
nagrodę prezesa telewizji polskiej dla
najwszechstronniejszej reprezentacji
ze Wschodu. Telewizor, DVD i antenę
do odbioru TVP i TV Polonia otrzymała
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parafia rzymsko-katolicka w Dolinie
na Ukrainie.
- Hasło XIX Parafiady to “Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało” odpowiada starogreckiej triadzie: Stadion-Teatr-Świątynia. Chodzi nam o wszechstronny i
harmonijny rozwój dzieci, poczynając
od najmłodszych lat, zarówno pod
względem fizycznym, jak i intelektualnym, społecznym oraz duchowym
- podsumował dyrektor generalny
Parafiady, pijar ojciec Józef Joniec.
Parafiada 2007 została włączona w
kalendarz Jubileuszu 450. urodzin św.
Józefa Kalasancjusza, twórcy pierwszej w świecie szkoły bezpłatnej i dla
wszystkich.

Powstała

Polska Federacja Racketlona
Polska Federacja Raketlona obejmuje cztery gry “rakietkowe”: tenis
stołowy, badminton, squash i tenis
ziemny. Funkcję prezesa powierzono Jerzemu Gądkowi (Łódź), a wiceprezesów: Pawłowi Kozłowskiemu,
Dariuszowi Dąbrowskiemu (obaj z
Warszawy) i Krzysztofowi Samonkowi z Bolesławca.
W ostatnich latach „Białoczerwoni”
odnieśli sporo sukcesów w międzynarodowych turniejach. W drużynowych

mistrzostwach świata w 2005 r. w
Wiedniu Polska zajęła dziewiąte miejsce, a w indywidualnych rozgrywkach
złoty medal w kategorii do 21 lat wywalczyła Sylwia Borek (Nowy Sącz).
Pomysłodawcami raketlonu byli w
latach 90. ubiegłego wieku Skandynawowie. Mecze składają się z czterech
setów, każdy w innej dyscyplinie: tenisie stołowym, badmintonie, squashu
oraz tenisie ziemnym - od najlżejszej
do najcięższej rakiety.
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B r egen cji
Honorowy patron 70. Kongresu
Światowego Stowarzyszenia Prasy
Sportowej (AIPS) w Bregencji, kanclerz Austrii dr Alfred Gusenbauer
zaapelował w przemówieniu do
uczestników kongresu o jeszcze
większe zaangażowanie w zwalczanie dopingu.
AIPS - jedyna organizacja dziennikarzy sportowych uznawana przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
- powstała w czasie Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 roku, a w gronie
członków założycieli była także Polska.
W Bregencji reprezentowane były 95
narodowe stowarzyszenia dziennikarzy sportowych.

Sprawozdania z działalności za miniony rok, od poprzedniego kongresu w
Dausze, złożyli szefowie sekcji kontynentalnych AIPS: azjatyckiej (ASPU),
Ameryki Środkowej i Południowej
(FEPEDA), afrykańskiej (UJSA) oraz
największej europejskiej (UEPS), kierowanej od 8 kwietnia 2006 r. przez
dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Jerzego Jakobsche.
UEPS obchodzi w tym roku 30. rocznicę powstania. Powołano ją do życia
w 1977 r. w czasie kongresu w Mediolanie-Marittimie. Z okazji rocznicy powstał informacyjny magazyn jubileuszowy, natomiast 24 maja w Atenach
i w Olimpii odbywało się 1. Letnie Se-

Zbiórka dla chorych dzieci po meczu
FC Polska - Real Madryt
10 059 zł zebrano podczas meczu piłkarskiego FC Polska - oldboje Realu Madryt
(4:4) rozegranym 23 czerwca w Krakowie. Pieniądze zostały przekazane dzieciom chorym na dystrofię mięśniową. Mecz był najważniejszym elementem akcji
“Knock-Out Dystrofii - Ratujemy życie, mającej na celu pomoc dzieciom chorym
na dystrofię mięśniową. Dochód ze spotkania został przekazany Stowarzyszeniu
“Serdeczni”, skupiającemu rodziców i opiekunów chorych dzieci.
Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych puszek przed wejściem na
stadion. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce oraz
Polski Związek Piłki Nożnej.
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minarium Dziennikarzy Sportowych,
w którym wzięli udział dziennikarze z
31 krajów świata.
Z dziennikarzami spotkali się w Bregencji prezydenci Międzynarodowej
Federacji Narciarskiej (FIS) Gian Franco Kasper i Łyżwiarskiej (ISU) Ottavio
Cinquanta oraz przedstawiciele Soczi,
Salzburga i PyeongChang ubiegających się o organizację Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w 2014 r., a także
gospodarze przyszłorocznych igrzysk
olimpijskich w Pekinie. Z kierowanym
przez siebie programem “Sport dla pokoju” zapoznał dziennikarzy książę Feisal bin-Al Hussein, brat króla Jordanii
Abdullaha II.
Gospodarzem 70. Kongresu AIPS w
2007 r. w austriackiej Bregencji były po
raz pierwszy w historii trzy kluby dziennikarzy sportowych Austrii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Polska gościła kongres AIPS jeden raz, w 1934 r.
Na zakończenie obrad wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego
finałów piłkarskich mistrzostw świata
w Niemczech Wolfgang Niersbach
odebrał z rąk prezydenta AIPS Włocha
Gianni Merlo puchar za najbardziej
„przyjazną” dziennikarzom imprezę
sportową minionego roku.

Nadia Biłowa
najlepszą trenerką 2006 roku
Główną laureatką szóstej edycji
konkursu Trenerka Roku, organizowanego przez Komisję Sportu
Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, została Nadia Biłowa.
Wyróżnienia otrzymali również
Stanisław Pytel, Maria Jakóbik,
Halina Kustosz, Lidia Chojecka i
Zbigniew Król.
Pochodząca z Ukrainy Nadia Biłowa
jest trenerką olimpijskiej kadry biathlonistek. W 2006 roku podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie
jej podopieczne zajęły siódme miejsce w sztafecie, a Krystyna Pałka była
piąta w biegu na 20 km. Magdalena
Gwizdoń w sezonie 2006/2007 po raz
pierwszy w karierze wygrała zawody
Pucharu Świata.
Prezes Polskiego Związku Biathlonu,
rektor katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego Zbigniew Waśkiewicz uważa, że Biłowa jest “nie tylko
wybitnym fachowcem, ale do zdominowanego przez mężczyzn środowiska biathlonowego wnosi tak
pożądane cechy, jak uśmiech, ciepło i
łagodność”.
Stanisław Pytel otrzymał nagrodę dla
trenera pracującego na dzień z kobietami. Jego podopieczne w 2006
roku w Gwatemali zdobyły trzy złote
medale mistrzostw świata w pięcioboju nowoczesnym. - Między pracą
z kobietami, a mężczyznami jest jedna zasadnicza różnica - kobiety są po
prostu ładniejsze - przyznał Stanisław
Pytel. - Dziękując za wyróżnienie, chcę
podkreślić, że mam w karierze trener-

skiej mnóstwo szczęścia do wybitnie
utalentowanych dziewcząt. Kiedyś
Dorota Idzi, Iwona Kowalewska czy
Anna Sulima, a obecnie Marta Dziadura, Iwona Małoszyc czy Paulina Boenisz sprawiają swoimi sukcesami, że i
moja praca jest doceniana.
Nagrodę za całokształt pracy z kobietami otrzymała Maria Jakóbik, pod
której okiem pierwsze duże sukcesy
odnosiła Otylia Jędrzejczak, a jej podopieczni łącznie wywalczyli ponad
tysiąc medali pływackich mistrzostw
Polski. - Jestem wzruszona, bo nie
spodziewałam się takiego wyróżnienia. Przez wiele lat starałam się tylko,
by nasza pływacka młodzież godnie
reprezentowała Polskę za granicą i
myślę, że nieźle mi się to udawało powiedziała Jakóbik.
Laureatką konkursu w kategorii
„dziennikarz promujący sport kobiet”
została właścicielka i redaktor naczelna pierwszego polskojęzycznego serwisu internetowego dla kobiet kobiety.pl Halina Kustosz.
Po raz drugi nagrody specjalne ufundowała redakcja katowickiego “Sportu”. Za osiągnięcia sportowe w minionych 12 miesiącach oraz dostarczanie
kibicom wielu wzruszeń i emocji przyznano je dwukrotnej złotej medalistce halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy z Birmingham, Lidii
Chojeckiej, a za wkład w jej sukcesy
uhonorowano trenera Zbigniewa Króla. Biegaczka otrzymała pamiątkowy
zegarek i czek na tysiąc euro.

Z Rudy Śląskiej do Fatimy
Sztafeta trzynastu długodystansowców po przebiegnięciu 3297 km z Rudy Śląskiej dotarła do portugalskiej Fatimy. Zawodnicy biegli parami, zmieniając się co
kilka kilometrów. W Fatimie oczekiwała ich m.in. grupa Polaków, rodziny i prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania. Po dwudniowym odpoczynku maratończycy
samochodami wrócili do rodzinnego miasta.
Inicjatorem sztafet jest August Jakubik. Organizuje takie biegi od 1998 r. Rudzcy
biegacze byli m.in. dwukrotnie w Rzymie, a w 2000 r. pokonali trasę do Aten.

Mistrzostwa Europy
w trójboju siłowym
Osiem medali, w tym trzy złote, wywalczyli polscy trójboiści siłowi w mistrzostwach Europy w Kościanie (woj.
wielkopolskie). Złote medale dla Polski
zdobyli: Dariusz Wszoła (TKKF Śródmieście Legnica) w wadze do 56 kg,
Jarosław Olech (Tęcza Kielce) - do 75
kg oraz Jan Wegiera (TSS Zakopane) 82,5 kg. Reprezentacja Polski mężczyzn
wygrała klasyfikację drużynową. Druga
była Norwegia, a trzecia Finlandia.
Polki zdobyły tylko jeden medal - wicemistrzynią Starego Kontynentu została
Anna Śliwińska (Tęcza Kielce) - waga
powyżej 90 kg. Drużynowo Polki były
trzecie. Triumfowały Finki przed Norweżkami. Miano najlepszych zawodników mistrzostw obdarzono Jarosława
Olecha i Włoszkę Antoniettę Orsini.

Mistrzostwa Europy
w biegu ekstremalnym
Austriak Gerhard Hoetschl wygrał 1.
mistrzostwa Europy w biegu ekstremalnym na górze Wallberg w bawarskiej
miejscowości Rottach-Egern. Na 22.
miejscu zawody ukończył najlepszy z
Polaków Damian Żmudziński.
Na starcie tego jednego z najtrudniejszych europejskich biegów, gdzie stromizna podbiegu wynosiła 35%, stanęli
reprezentanci Austrii, Belgii, Francji,
Niemiec, Portugalii, Słowacji, Wielkiej
Brytanii, Czech, Szkocji, Chorwacji,
Polski i USA. 70 zawodników miało do
pokonania dystans nieco ponad trzech
kilometrów, usytuowany na narciarskiej
trasie zjazdowej. Start do biegu nastąpił
na wysokości 780 m npm, a meta była
usytuowana na wysokości 1622 m npm.
Ze względu na skalę trudności zawody
rozegrano tylko w kategorii mężczyzn.
Wyniki:
1. Gerhard Hoetschl (Austria) 29,45
2. Hubert Pfeifenberger (Austria)
30,36
3. Matthias Flade (Niemcy) 30,56
4. (...)
5. Damian Żmudziński (Polska) 36,43
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Mistrzostwa Polski w ﬁtness i kulturystyce
Sukcesy zawodników Efektu Toruń sprawiły, że klub uplasował się na pierwszym miejscu w klasyfikacji drużynowej mistrzostw Polski w kulturystyce mężczyzn. Rywalizację drużynową mistrzostw kobiet i mężczyzn w fitness
oraz kobiet w kulturystyce wygrała Violetta Bydgoszcz. W imprezie zorganizowanej w Białymstoku startowało
blisko sto zawodniczek i zawodników z 30 klubów.
Podium mistrzostw Polski 2007
kobiety
fitness gimnastyczne do 163 cm
 1. Julia Ratecka (Aplauz Warszawa)
 2. Dorota Galińska (Violetta Bydgoszcz)
 3. Małgorzata Płaza (Maniac Gym
Białystok)
fitness gimnastyczne powyżej 163 cm
 1. Karolina Perz (Violetta Bydgoszcz)
 2. Natalia Świenc (Spójnia Gdańsk)
 3. Sandra Bewicz (Violetta Bydgoszcz)
fitness sylwetkowe do 163 cm
 1. Karolina Białowąs (Goliat Głogów)
 2. Katarzyna Kozakiewicz (Maniac
Gym Białystok)
 3. Marta Welke (Forma Włocławek)
fitness sylwetkowe do 168 cm
 1. Patrcyja Kozyra (Paco Lublin)
 2. Edyta Draus (Violetta Bydgoszcz)
 3. Magdalena Krasuska (Maniac
Gym)
fitness sylwetkowe powyżej 168 cm
 1. Anna Stachowiak (Violetta)
 2. Agnieszka Szwankowska (Maniac Gym)
 3. Lidia Wesołowska (Winogrady
Poznań)
fitnes sylwetkowe open
 1. Katarzyna Kozakiewicz (Maniac
Gym Białystok)
 2. Anna Stachowiak (Violetta Bydgoszcz)
 3. Patrycja Kozyra (Paco Lublin)
fitnes gimnastyczne open
 1. Julia Ratecka (Aplauz Warszawa)
 2. Karolina Perz (Violetta Bydgoszcz)
kulturystyka
 1. Joanna Krupa (Olimpia Athlete
Zabrze)
 2. Alicja Matwij (Olimp Zabrze)
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 3. Aneta Kulasik (Paco Lublin)
mężczyźni
kulturystyka klasyczna do 178 cm
 1. Jakub Zakaszewski (Anmar Warszawa)
 2. Wojciech Nadolski (Portowiec
Gdańsk)
 3. Mariusz Bałaziński (Efekt Toruń)
kulturystyka klasyczna powyżej
178 cm
 1. Lech Zajko (Efekt Toruń)
 2. Bartosz Sokołowski (Avalon Częstochowa)
 3. Karol Rolak (Samir Mińsk Mazowiecki)
kulturystyka do 65 kg
 1. Marek Kosior (SSKiR Sopot)
 2. Paweł Hyrcza (SSKiR Sopot)
 3. Marcin Kosel (Olimp Zabrze)
kulturystyka do 75 kg
 1. Grzegorz Sochacki (Goliat Głogów)
 2. Tomasz Pabiniak (Lesia Łódź)
 3. Krzysztof Danielczyk (Filon Warszawa)
kulturystyka do 80 kg
 1. Rafał Klimczuk (TKKF Zachęta
Białystok)
 2. Karol Pakuła (Aplauz Warszawa)
 3. Grzegorz Futro (Atlas Stara Miłosna)
kulturystyka do 85 kg
 1. Jarosław Makowiecki (Efekt Toruń)
 2. Paweł Kacprzyński (CK Classik
Ostrołęka)
 3. Leszek Klimas (Forma Włocławek)
kulturystyka do 90 kg
 1. Robert Kiesz (Winogrady Poznań)
 2. Paweł Jabłoński (Forma Włocławek)
 3. Sebastian Sudy (LKS Sandomierz)

kulturystyka do 100 kg
 1. Michał Krakowski (Winogrady
Poznań)
 2. Tomasz Bobrowski (Efekt Toruń)
 3. Przemysław Ćwiertnia (Winogrady)
kulturystyka powyżej 100 kg
 1. Robert Piotrkowicz (Atlas Stara
Miłosna)
 2. Marek Olejniczak (Efekt Toruń)
 3. Andrzej Kołodziejczyk (Aplauz
Warszawa)
kulturystyka open
 1. Robert Piotrkowicz (Atlas Stara
Miłosna)
 2. Michał Krakowski (Winogrady
Poznań)
 3. Robert Kiesz (Winogrady Poznań)
fitnes gimnastyczne – wszechkategoria
 1. Andrzej Baczyński (Violetta Bydgoszcz)
 2. Artur Rećko (Spójnia Gdańsk)
 3. Tomasz Brzózka (Aplauz Warszawa)
niepełnosprawni
 1. Mariusz Kupczak (Start BielskoBiała)
 2. Czesław Korczak (Integracja Tarnobrzeg)
Klasyfikacja drużynowa MP w kulturystyce mężczyzn
 1. Efekt Toruń 71 pkt.
 2. Winogrady Poznań
46 pkt.
 3. Atlas Stara Miłosna
29 pkt.
Klasyfikcja drużynowa MP kobiet
i mężczyzn w fitness oraz kobiet w
kulturystyce
 1. Violetta Bydgoszcz
60 pkt.
 2. Maniac Gym Białystok 46 pkt.
 3. Aplauz Warszawa
25 pkt.

Puchar Świata
we wspinaczce
sportowej
Edyta Ropek (MKS Tarnovia) wygrała
zorganizowane w Tarnowie zawody
Pucharu Świata we wspinaczce sportowej. W rywalizacji mężczyzn triumfował Rosjanin Jewgienij Wojciechowski. Czwarty był kolega klubowy Edyty
Ropek Tomasz Oleksy.
Wyniki
kobiety
 1. Edyta Ropek (Polska)
 2. Anna Saulewicz (Rosja)
 3. Swietłana Tużylina (Ukraina)
mężczyźni
 1. Jewgienij Wojciechowski (Rosja)
 2. Komondi Csaba (Węgry)
 3. Sergiej Siniczyn (Rosja)

Wyścig psich zaprzęgów

Iditarod
Amerykanin Lance Mackey, który jeszcze kilka lat temu chorował na raka krtani, wygrał słynny
wyścig psich zaprzęgów - Iditarod na Alasce. 36-letni Mackey
kontynuuje tradycje rodzinne.
W 1978 r. wyścig wygrał jego ojciec Dick, a pięć lat później jego
starszy brat Rick.
Lance Mackey po raz pierwszy startował w Iditarod w 2001 r. Kilka dni
po ukończeniu rywalizacji lekarze
wykryli u niego raka krtani. Potrzebna była szybka operacja. W 2002 r.,
jeszcze nie do końca zdrowy i korzy-

stając z pomocy lekarzy, wystąpił w
następnym wyścigu, ale musiał zejść
z trasy. Od 2004 r. jest stałym uczestnikiem zmagań Iditarod.
Na pokonanie trasy z Anchorage do
Nome (1770 km) Mackey potrzebował 9 dni, 5 godzin i 8 minut. Rekord
jest o ponad cztery godziny lepszy
i od 2002 r. należy do jego rodaka
Martina Busera (9 dni i 58 minut).
Wyścig Iditarod upamiętnia sztafetę
psich zaprzęgów, która w lutym 1925
r. dotarła do Nome ze szczepionką
przeciw błonicy, ostrej chorobie szerzącej się w tym górniczym rejonie
wśród dzieci.

Złote Pióro
Za dziennikarską rzetelność, niezależność i uczciwość, nienaganny styl i kulturę słowa oraz umiejętne prezentowanie bieżących
wydarzeń na tle historii polskiego
sportu główną nagrodą w konkursie „Złote Pióro 2005-2006”
uhonorowany został red. Stefan
Szczepłek (“Rzeczpospolita”, Warszawa).
Ceremonia wręczenia nagród w zorganizowanym przez Polski Komitet
Olimpijski i Klub Dziennikarzy Sportowych konkursie odbyła się podczas
obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Wyróżnienia otrzymały:
 red. Majka Lisińska–Kozioł (“Dziennik Polski”, Kraków) za atrakcyjną
publicystykę i reportaż sportowy
oraz podejmowanie na łamach gazety codziennej wyjątkowo zróżnicowanej problematyki okołosportowej;

 red. Lidia Nowakowa (“Sport”, Katowice) za trafne stosowanie różnorodnych form dziennikarskich oraz
za podejmowanie w publikacjach
szerokiej problematyki dyscyplin
olimpijskich.
Jury postanowiło przyznać także Honorowy Dyplom „Złote Pióro 20052006” Redakcji Sportowej Programu
I Polskiego Radia SA Warszawa za
rzetelność i obiektywizm we wszechstronnym prezentowaniu i komentowaniu bieżącej problematyki sportu
polskiego i światowego oraz szacunek
dla historii rodzimej kultury fizycznej i
ruchu olimpijskiego.
Przyznano także „Nagrodę Młodych
- Złote pióro 2005-2006” (w postaci
wyjazdu na koszt PKOl na Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy do
Belgradu 21-28 lipca 2007 r.) 22-letniemu Pawłowi Rydzyńskiemu (“Trybuna”, Warszawa) w dowód uznania dla
stałego poszerzania zainteresowań
dziennikarskich oraz za rzetelność zawodową.

Konkurs „Złote Pióro” to przedsięwzięcie o bogatej historii i przeszło
40-letniej tradycji. Wśród jego dotychczasowych laureatów są tuzy dziennikarstwa sportowego – z prasy, radia i
telewizji, m.in. Krzysztof Blauth, Witold
Duński, Bogdan Tuszyński, Bohdan Tomaszewski, Stefan Sieniarski, Tadeusz
Olszański, Maciej Biega, Jacek Nachyła, Łukasz Jedlewski, Janusz Cieśliński
i Ryszard Niemiec.
Konkurs został wznowiony po kilkuletniej przerwie, a na jego wsparcie (finansowe i organizacyjne) zdecydował
się Polski Komitet Olimpijski, widzący
w środowisku dziennikarskim ważnego partnera polskiego sportu, w tym
ruchu który skupia rodzinę olimpijską.
Jury oceniało (zgodnie z regulaminem) wartość merytoryczną oraz
warsztatową nadesłanych na konkurs
prac, opublikowanych oraz wyemitowanych w latach 2005-2006, a także
ich społeczne przesłanie i oddziaływanie.
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Bezpieczeństwo na stadionach Polacy bez medalu
Ministrowie sportu krajów Unii Europejskiej zaproponowali podczas obrad w Manchesterze sposoby zwiększenia bezpieczeństwa na imprezach
sportowych, w tym wprowadzenie
w całej Unii standardów bezpieczeństwa dla stadionów i personelu
ochrony. By uczynić sport - szczególnie futbol - bezpieczniejszym, “w
przyszłości przepisy stadionowe powinny spełniać ogólnoeuropejskie
wymagania, a stewardzi powinni być
szkoleni zgodnie z ogólnymi normami unijnymi” - głosi oświadczenie 27
ministrów sportu.
Propozycje dotyczące bezpieczeństwa
zostały uzgodnione podczas poprzedniego spotkania ministrów w Stuttgarcie,
24 godziny po tym, gdy prezydent UEFA
Michel Platini starał się o pomoc rządów
krajów Unii w wyrugowaniu z futbolu
narastającej przemocy i rasizmu.
Podczas rozmów Platiniego w Brukseli z
przewodniczącym Komisji Europejskiej
Jose Manuelem Barroso szef UEFA powiedział, że władze futbolu europejskiego nie mogą działać samotnie w zwalczaniu nagannych zjawisk, zdarzających

się poza stadionami.
Ministrowie sportu krajów Unii uzgodnili w Manchesterze kilka kluczowych
propozycji: strony internetowe policji
krajów Unii pomogą siłom porządkowym, władzom sądowym i administracji
w zbieraniu danych wywiadowczych;
zostanie opracowany podręcznik postępowania policji podczas zawodów sportowych, który będzie zawierał kwantum
wymagań; rozbuduje się bazę treningową, zgodnie ze standardami Unii dla
personelu ochrony, szczególnie dla stewardów stadionowych, zatrudnianych
podczas imprez sportowych.
Projekt poprawy bezpieczeństwa na imprezach sportowych uwzględnia model
brytyjski. Michel Platini pochwalił brytyjskie władze i angielski związek piłkarski
za podejmowane w ostatnich latach wysiłki w zwalczaniu chuligaństwa futbolowego. Działacze UEFA potwierdzili, że
spotkają się w najbliższych tygodniach
z komisarzem Unii ds. wymiaru sprawiedliwości Franco Frattinim, by omówić
problemy chuligaństwa i rasizmu. A prezydent UEFA spotka się z szefami policji
krajów Unii.

24. plebiscyt UEPS
Mistrzowie świata w tenisie Szwajcar Roger Federer oraz Belgijka
Justine Henin-Hardenne zwyciężyli w plebiscycie zorganizowanym
przez Europejskie Stowarzyszenie
Prasy Sportowej (UEPS) na najlepszych sportowców Europy w 2006 r.
25-letni Roger Federer, triumfator wielkoszlemowych turniejów tenisowych
Australian Open, Wimbledon i US Open,
zdobył 76 pkt. i wyprzedził o 54 pkt. piłkarskiego mistrza świata Włocha Fabio
Cannavaro oraz trzykrotnego złotego
medalistę Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Turynie w biathlonie Niemca Michaela
Greisa i samochodowego mistrza świata
Formuły 1 Hiszpana Fernado Alonso, którzy zgromadzili po 12 punktów.
To trzeci z rzędu sukces Federera w plebiscycie UEPS. W ubiegłym roku wyprzedził mistrza świata Formuły 1 Włocha
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Fernando Alonso, a w 2004 r. innego
mistrza świata Formuły 1 - Niemca Michaela Schumachera, który triumfował w
plebiscycie UEPS czterokrotnie. Trzy zwycięstwa ma na koncie tyczkarz, Ukrainiec
Siergiej Bubka, najlepszy w latach 1985,
1988 i 1991.
W konkurencji kobiet Henin-Hardenne zwyciężyła po raz trzeci w historii
(poprzednio wygrała w 2002 i 2003 r.).
Belgijka, finalistka wszystkich czterech
turniejów wielkoszlemowych w 2006 r. i
zwycięzca French Open na kortach Rolanda Garrosa uzyskała 28 punktów.
Drugie miejsce zajęła francuska pływaczka, czterokrotna złota medalistka mistrzostw Europy na długim basenie Laure
Maunadou - 27, a trzecie ubiegłoroczny
zwycięzca plebiscytu, mistrzyni Europy i
rekordzistka świata w skoku o tyczce, Rosjanka Jelena Isinbajewa - 21 pkt.

witryna
księgarska

z kraju i ze świata
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w Olimpijskim Festiwalu
Młodzieży Europy
Polscy sportowcy nie zdobyli medalu w
rozgrywanym w Jace Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. Najlepiej z reprezentantów kraju wypadły w
Hiszpanii snowboardzistki. Karolina Słowakiewicz zajęła szóste miejsce w slalomie gigancie, a Olga Niemiec - ósme w
slalomie gigancie równoległym. Laura
Czarnota była dziesiąta w rywalizacji
łyżwiarek figurowych
Klasyfikację medalową wygrała Rosja
- 11 (4 złote, 3 srebrne i 4 brązowe). W
biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, hokeju, łyżwiarstwie
figurowym i snowboardzie rywalizowali
młodzi sportowcy urodzeni w latach
1989-1992.
Gospodarzem 9. Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w
2009 r. będzie Szczyrk.

Wyścig na szczyt
Empire State Building
Niemiecki student, 22-letni Thomas Dold
wygrał wyścig na szczyt nowojorskiego
wieżowca Empire State Building. 1576
schody (86 pięter, różnica wzniesień 320
m) pokonał w czasie 10 minut i 23 sekund, powtarzając sukces sprzed roku.
Wtedy, będąc najmłodszym zwycięzcą,
uzyskał czas o sześć sekund lepszy.
Drugi był jego rodak, 23-letni Matthias
Jahn z czasem 10.56. Wśród kobiet triumfowała Australijka Suzy Walsham - 13.12.
Rekord mających 30-letnią historię zawodów należy od 2003 r. do Australijczyka Paula Crake - 9.33, który pięć razy
z rzędu zwyciężył w tych szczególnych
zawodach.
Od czasu wybudowania w 1931 r. Empire
State Building był do 1972 r. najwyższym
budynkiem świata. Za protoplastów
dzisiejszego wyścigu mogą uważać się
polscy narciarze udający się na Zimowe
Igrzyska Olimpijskie w 1932 r. w Lake Placid. W czasie przerwy w podróży wbiegli
na szczyt wieżowca.

Rubrykę redaguje
 Jerzy Jakobsche

Bogdan Tuszyński, Henryk Kurzyński

Leksykon Olimpijczyków Polskich 1924-2006
Lubię ten moment, kiedy mój
przyjaciel redaktor Bogdan
Tuszyński mówi: - To moja
ostatnia książka.
Kolejny raz nie dotrzymał
słowa, bowiem do rąk sympatyków sportu dotarła
kolejna jego księga, owoc
benedyktyńskiej
pracy
- „Leksykon Olimpijczyków Polskich 1924-2006”.
Dr Bogdan Tuszyński, dziennikarz i publicysta, sprawozdawca Polskiego Radia,
prasoznawca i historyk
sportu, jest jednym z najbardziej płodnych dziennikarzy
sportowych świata, a może
najpłodniejszym. Spod jego
Złotego Pióra wyszło ponad

30 książek o historii prasy i
dziennikarstwa sportowego,
m.in. „Prasa i Sport”, „Radio
i Sport”, „Telewizja i Sport”
oraz z historii sportu - „Złota
księga kolarstwa polskiego”
i „Złota księga kolarstwa światowego”. Bogdan Tuszyński
jest czterokrotnym laureatem
nagrody „Złotego Pióra” Klubu Dziennikarzy Sportowych,
w tym trzykrotnym I stopnia.
Został dwukrotnie uhonorowany Złotym Wawrzynem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego” w dziedzinie literatury
w latach 1994 i 2000.
Losy polskich olimpijczyków
Bogdan Tuszyński przedstawił
w dwutomowym dziele „Pol-

scy Olimpijczycy XX wieku”
oraz w innych swoich książkach: „Księga Sportowców
Polskich Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945” „Sportowe
pióra”, „Ostatnie okrążenie Kusego” i „Za cenę życia - Sport
Polski Walczącej 1939-1945”.
„Jest to dzieło imponujące. Wnosi trwały wkład
do biografistyki sportu i
badań nad historią polskiego ruchu olimpijskiego. Zapewne spotka się
z bardzo życzliwym przyjęciem i powszechnym uznaniem” napisał w przedmowie
profesor Kajetan Hądzelek.
Podpisuję się pod nią obiema rękami.

Kronika Sportu Polskiego 2006
Na półkach księgarskich pojawiła się oczekiwana przez
kibiców sportowych „:Kronika Sportu Polskiego 2006”.
Pozycja wydana przez Fundację Dobrej Książki dokumentuje osiągnięcia polskich
sportowców w 2006 r. w imprezach najwyższej rangi z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi na czele, jakże pięknie
zwieńczonymi zdobytymi w
końcówce dwoma medalami
biało-czerwonych - srebrnym
biathlonisty Tomasza Sikory
i brązowym biegaczki Justyny Kowalczyk. Reprezentacja
zdobyła w Turynie 29 punktów, co jest doskonałym rezul-

tatem w historii jej występów
w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
„Czy osiągnięcia reprezentantów były na miarę oczekiwań
i możliwości?” - pyta we wstępie do kroniki jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju
polskiego sportu, prof. dr hab.
Włodzimierz Starosta, i odpowiada nie: „Możliwości te są
dużo większe. Rok ten nie był
pierwszym, który wskazał, jak
ogromne jest zapotrzebowanie Polaków na sukces”.
Zapotrzebowanie to polscy
sportowcy znakomicie wypełnili. Z medalami z imprez
mistrzowskiej rangi powrócili

lekkoatleci, pływacy, ciężarowcy, kajakarze, wioślarze
i pięcioboistki nowoczesne
oraz siatkarze. Medale do
skarbca dorzucili tradycyjnie
sportowcy niepełnosprawni, ze zdobywczynią dwóch
złotych medali w Igrzyskach
Paraolimpijskich w Turynie
biegaczką narciarską Katarzyną Rogowiec.
Kronika Polskiego Sportu już
po raz siódmy przedstawia
sukcesy i porażki sportowców
z białym orłem na piersi i jest
nieocenionym kompendium
wiedzy o polskich sporcie.
Warto sięgnąć po tę dobrą
książkę ku pokrzepieniu serc.
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