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– Uważam za
sprawę najważniejszą, aby Polska za 10 lat była
krajem ludzi, którzy osiągają wyniki nie tylko w
sporcie wyczynowym, ale nauczyli się widzieć w sporcie
możliwość szeroko pojętej rekreacji i dbają o
sportowe zainteresowania najmłodszych. Program rządowy budowy
boisk piłkarskich, do siatkówki i koszykówki, z instruktorem, z szatnią i natryskami, może stworzyć podstawę wielkiej piramidy ludzi zaangażowanych w
sport, pnących się na jej szczyt. Jeszcze
nigdy w Polsce nikt nie zaproponował
tak masowego programu. Jeżeli mówimy o 2 tys. obiektów, które powinny
być zbudowane do 2012 roku - to jest
szansa, że każdy Polak będzie widział
w swoim otoczeniu takie boisko. To też
szansa na to, żeby rodzice byli spokojni o bezpieczeństwo bawiących się na
nich dzieci. Dzisiaj w Polsce brakuje takich wielofunkcyjnych boisk, ogrodzonych, oświetlonych, z szatnią i z instruktorem. Boiska nie mogą być zamykane
po godzinie 16:00, ponieważ o tej porze kończą się zajęcia szkolne i w tym
czasie młodzież mogłaby wykorzystać
swój czas na rekreację.
Fot. Leszek Szymański, PAP
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Mirosław Drzewiecki, minister sportu i turystyki

„Każda złotówka wydana na
sport to 6 zł oszczędności w
budżecie ochrony zdrowia”
- Mirosław Drzewiecki, minister sportu i turystyki

Panie ministrze, ma pan wiele
problemów ze sportem wyczynowym, za mniej niż 220 dni rozpoczną się igrzyska olimpijskie w
Pekinie. Dzięki panu rozstrzygnięty został problem lokalizacji
stadionu narodowego. Jak wyobraża sobie pan sportową, a więc
zdrową przyszłość społeczeństwa, wychowanie w sporcie dzieci i młodzieży, rekreację ludzi dorosłych i zapomnianej grupy ludzi
trzeciego wieku? Jakie inicjatywy
będzie podejmować kierowany
przez pana resort, aby takie warunki stworzyć?

Mam świadomość, że wiele gmin
nie ma takich boisk. Nie mają ich także
blokowiska w wielkich miastach, wokół których znajdują się parkingi oraz,
na szczęście, trochę trawników.
Okazuje się, że nikt tak naprawdę
nie zadbał o to, żeby nasze dzieci miały gdzie uprawiać sport i przyzwyczajać się do tego, że sport to zdrowie.
Jeśli powstaną boiska na osiedlach,
to nagle okaże się, że liczba dzieci chcących grać w piłkę, koszykówkę czy siatkówkę będzie wielokrotnie
większa, ponieważ rodzice nie będą
już musieli wozić swoich pociech na
drugi koniec miasta w poszukiwaniu
obiektu. Dzieci nie będą tracić czasu,
siedząc przed TV czy komputerem.
Uważam, że obowiązkiem państwa
jest stwarzanie warunków dzieciom i
młodzieży do uprawiania sporu. Obserwuję boiska na świecie, na których
grają 40-, 50-latkowie. Nierzadko za
grę na tych boiskach trzeba płacić.
Naszą ideą jest, aby były ogólnie dostępne i bezpłatne.
Jeśli wybudujemy wspomnianą
liczbę obiektów, to będę mógł z dumą
zameldować premierowi, że zadanie
zostało wykonane!

Panie ministrze, stowarzyszenia
pozarządowe wspierają rząd w
realizacji jego zadań. Jak będzie
układać się współpraca z tymi organizacjami, bo tej współpracy w
ostatnim okresie praktycznie nie
było?
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– Bardzo szanuję to, co jest zdobyczą ruchu sportowego, czyli to, że
stowarzyszenia pozarządowe, najczęściej związki sportowe zawiadujące określonymi dyscyplinami
sportu, mają monopol na ich prowadzenie.
Szanuję autonomię związków i
uważam, że rozdział organizacji pozarządowych od rządu jest czymś
dobrym i potrzebnym.
Ministerstwo sportu i turystyki powinno ingerować w dwóch
przypadkach: w zakresie wykorzystywania pieniędzy publicznych i
interweniować w przypadku nieprawidłowości.
Resort, dając związkowi sportowemu monopol na daną dyscyplinę
sportu, chce i ma prawo wymagać,
żeby ten związek realizował pewną wizję rozwoju tej dyscypliny. Jeśli związek sportowy reprezentuje
dziedzinę sportu, która jest dość popularna na świecie, a w Polsce się nie
rozwija, oznacza to, że związek ten
jest źle prowadzony. Chcemy stworzyć jedną ustawę o sporcie, obejmującą wszystkie uregulowania prawne
– uproszczone i nieskomplikowane.
Będę m.in. proponował zapis o kadencyjności prezesa związku, żeby
nie sprawował swojej funkcji więcej
niż dwie kadencje z rzędu. Takie rozwiązania sprawdziły się na przykład
w USA i Rosji i to nie tylko w sporcie.
Chcielibyśmy, aby prezes związku
wykorzystał drugą kadencję na podkreślenie swojego dorobku, a nie jak
to ma miejsce obecnie, zaczynał od
połowy drugiej kadencji zabiegać o
głosy wyborców, zamiast realizować
plany i zobowiązania.
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Niezwykle ważna jest sprawa
zajęć wychowania fizycznego
w szkołach. Czy będzie pan dążył do zwiększenia liczby godzin
zajęć wychowania fizycznego,
uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych? Czy ministerstwo sportu i turystyki opracowuje plany
zabezpieczenia dzieciom i młodzieży zajęć w formie obozowej i nieobozowej podczas ferii,
wakacji letnich, w których będą
miały kontakt ze sportem?
– W tym pytaniu zawartych jest
już kilka odpowiedzi. Chcielibyśmy
zwiększyć liczbę godzin wychowania fizycznego, lecz jest to bardzo
trudne i kosztowne. Szkoły jeszcze
nie są do tego przygotowane. Jedno jest pewne, dopiero gdy powstaną dodatkowe obiekty sportowe, będziemy mogli mówić o zwiększeniu
liczby godzin pozalekcyjnych.
Ważne jest, żeby uczniowie i nauczyciele zrozumieli, jak niezwykle istotne są zajęcia wychowania
fizycznego – niekiedy mają o wiele ważniejszy walor wychowawczorozwojowy niż inne zajęcia szkolne.
Musimy współpracować z ministerstwem edukacji w dziedzinie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym
i organizacji sportowych wakacji.
Wiem, że mnóstwo polskich dzieci
nie wyjeżdża na wakacje – zostają w
domach. Chcielibyśmy, żeby spędziły ten czas w obiektach sportowych.
Akcję tę powinno dofinansowywać
państwo.

Czy istnieje szansa, żeby zwiększyć fundusz na tę akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym, bo
oczywiście nie możemy polegać
tylko na ministerstwie sportu.
Pan minister daje część pieniędzy, samorząd powinien też.
– Rozmawiałem z marszałkami poszczególnych województw i
myślę, że uda nam się wprowadzić
ten projekt w życie, z tym że koszty utrzymania boisk oraz zatrudnie-

nie instruktorów i trenerów leżałyby w gestii każdej gminy. Wszystko
powinno odbywać się pod ich nadzorem – nauka, profesjonalna opieka, korygowanie błędów i utrzymanie porządku na zajęciach. Jest to
dobre rozwiązanie z tego względu,
że trenerzy będą znali swoich podopiecznych – w tej sposób będzie łatwiej zauważyć i wypromować sportowe talenty.
Kiedy Wojciech Fibak odnosił
sukcesy na korcie, wzrastało zainteresowanie tenisem ziemnym. Po
udanych skokach Małysza – miliony Polaków interesują się skokami
narciarskimi. Podobne zjawisko obserwujemy po sukcesach naszych
pływaków. Wzrost zainteresowania
pływaniem spotęgował fakt wybudowania ponad czterystu pływalni.
Gdy ich nie było, polscy zawodnicy
nie liczyli się na arenie międzynarodowej.
Możemy pozazdrościć Holandii, Belgii czy też państwom skandynawskim – kraje te już dawno zrozumiały, że lepiej finansować sport i
zachęcać swoich obywateli do czynnego spędzania wolnego czasu, niż
refundować leki i dopłacać do służby zdrowia.
Każda złotówka wydana na sport
to 6 zł oszczędności w budżecie
ochrony zdrowia.
My również chcemy pójść ich śladem. Chcemy inwestować w rozwój
infrastruktury sportowej i przede
wszystkim stworzyć modę na sport.
Doskonałą okazją będzie organizacja przez Polskę i Ukrainę finałów piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012.
Do tego czasu musimy wybudować
stadiony i obiekty treningowo-wypoczynkowe.
Dziękuję za rozmowę i przekazuję panu ministrowi najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich
planów w 2008 roku.
Z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim rozmawiał
 Jerzy Jakobsche

Co nas czeka w nadchodzącym roku
Program „Karol” będzie wspierał sport młodzieżowy w 2008 r.
W 2008 r. będzie realizowany
program stypendialny resortu sportu i turystyki pod nazwą „Karol”, z
którego skorzystają organizacje pozarządowe wspierające sport młodzieżowy i dziecięcy. Program ogłoszony został w Wadowicach w 29.
rocznicę wyboru na papieża Karola
Wojtyły, najwybitniejszego wadowiczanina.
Celem programu jest zwiększanie aktywności dzieci i młodzieży,

kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego
czasu oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze
wsi i małych miasteczek (do 25 tysięcy mieszkańców). Finansowany
będzie z dwóch źródeł: ze środków
budżetu państwa w zakresie sportu powszechnego, w ramach środków na upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim oraz
w rodzinie i w różnych grupach za-

Warszawa Europejską Stolicą Sportu 2008
Warszawa otrzymała tytuł Europejskiej Stolicy Sportu 2008 za osiągnięcia
w rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży, walkę z patologiami i za organizację
czasu wolnego młodzieży w godzinach
pozalekcyjnych. Tytuł został ustanowiony w 1999 r. Stolica Polski przejęła
go od niemieckiego Stuttgartu.
Przyznające wyróżnienie Europejskie
Stowarzyszenie Stolic Sportowych szcze-

gólnie zainteresowało się programami
sportowymi dla najmłodszych mieszkańców miasta: „Od zabawy do sportu”,
„Start”, „Lato w mieście” czy „Zima w mieście” oraz bazą sportową - ośrodkami
sportu i rekreacji, halami sportowymi a
także pływalniami, w których można organizować zawody, imprezy o charakterze otwartym czy szkolenia.
Insygnia Europejskiej Stolicy Spor-

Sejmowa komisja kultury fizycznej i sportu
Posłanka PiS Elżbieta Jakubiak
(była minister sportu) wybrana została na przewodniczącą sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, natomiast Beata Bublewicz (PO), Ireneusz
Raś (PO) i Jacek Falfus (PiS) na wiceprzewodniczących.
- Pierwszoplanowe zadanie na te
cztery lata to sprawna organizacja mistrzostw Europy. Chciałabym także, aby
doszło do uchwalenia Prawa Sportowego - ustawy całościowo regulującej porządek w polskim sporcie. Ta ustawa na
pewno zmieni funkcjonowanie obecnych struktur sportowych, związków
i klubów - powiedziała Elżbieta Jakubiak. - Chcę także, aby komisja zajmowała się turystyką. Będę wnioskowa-

ła o poszerzenie zakresu pracy komisji
o turystykę i mam nadzieję, że uda się
zsynchronizować te dwa bardzo ważne
działy. Do tej pory różnie z tym bywało. Baza turystyczna musi być powiązana ze sportową.
Jakubiak liczy na sprawną pracę komisji i na współdziałanie z nowym ministrem. - Większość członków komisji
pracowała też w poprzedniej kadencji.
Poznałam ich, gdy przychodziłam jako
minister na posiedzenia komisji. To ludzie, którzy się bardzo dobrze znają na
sporcie. To miłe, że wszyscy członkowie
prezydium zostali wybrani jednogłośnie. Myślę, że współpraca z nowym ministrem także będzie się dobrze układać, zresztą są już takie deklaracje.

wodowych i społecznych, a także
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
„Sport wszystkich dzieci”.
Projekty będzie oceniała kapituła, w skład której wchodzą m.in.:
burmistrz Wadowic Ewa Filipiak,
przyjaciel papieża Eugeniusz Mróz,
Czesław Lang, Adam Małysz, Kajetan Broniewski, Jacek Krzynówek,
Jagna Marczułajtis, Irena Szewińska
i żona Jerzego Kukuczki - Cecylia.

tu zostały przekazane dyrektor Biura Sportu Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, prezydent stolicy Hannie
Gronkiewicz-Waltz przez burmistrza
Stuttgartu Wolfganga Schustera. Przy
okazji przypomniał on, że stołeczny samorząd współfinansuje szeroko zakrojoną akcję „sportowy talent”, obejmującą ponad pięć tysięcy dzieci w wieku do
12-13 lat, które pod fachowym okiem
instruktorów ćwiczą w ponad 400 grupach szkoleniowych w 88 klubach.

W skład komisji wchodzą: Biernat
Andrzej (PO), Bublewicz Beata (PO) zastępca przewodniczącego, Falfus Jacek (PiS) - zastępca przewodniczącego,
Golba Mieczysław (PiS), Gut-Mostowy
Andrzej (PO), Guzowska Iwona (PO), Jakubiak Elżbieta (PiS) – przewodniczący,
Janik Grzegorz (PiS), Katulski Jarosław
(PO), Kłopotek Eugeniusz (PSL), Kosecki
Roman (PO), Łatas Marek (PiS), Matuszewski Marek (PiS), Osuch Jacek (PiS),
Oświęcimski Konstanty (PO), Pisalski
Grzegorz (LiD), Płażyński Maciej (niez.),
Raś Ireneusz (PO) - zastępca przewodniczącego, Rutnicki Jakub (PO), Skrzydlewska Joanna (PO), Sopliński Aleksander (PSL), Tomaszewski Tadeusz (LiD),
Walkowiak Andrzej (PiS), Wontor Bogusław (LiD), Zając Stanisław (PiS), Ziemniak Wojciech (PO).
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Warszawa stawia w 2008 r.
na dzieci i młodzież
W 2008 r. Warszawa będzie Europejską Stolicą Sportu. W związku z
tym znaczna część budżetu miasta zostanie przeznaczona na sport, w tym
dzieci i młodzieży. Łącznie na ten cel
w 2008 r. władze planują wydać ponad 330 mln zł. Sport stanowić będzie 3,01% całego budżetu miasta, co
w ocenie wiceprezydenta Włodzimierza Paszyńskiego jest wskaźnikiem
porównywalnym do wskaźników największych europejskich stolic. Obok
wydatków przeznaczonych na sport
młodzieżowy miasto zamierza również prowadzić liczne inwestycje.
- Dwumilionowe miasto zasługuje
na bazę do uprawiania sportu - dotyczy to w szczególności najmłodszych.
Nie zapominajmy, że na marginesie
przygotowań do Euro 2012 oraz wielkich inwestycji sportowych znajdują
się inne elementy. Są one co najmniej
tak samo istotne - ocenił wiceprezydent Paszyński.
Największe z planowanych inwestycji to przebudowa stadionów Legii
Warszawa (w latach 2007-2010, planowany koszt 365 mln zł) i Polonii Warszawa (w latach 2007-2011 - 140 mln
na stadion, 15 mln na pływalnię oraz
100 mln na budowę hali wielofunkcyjnej) oraz toru łyżwiarskiego Stegny
(cały projekt kosztować będzie około
200 mln).
Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji jest budowa pływalni
o olimpijskich wymiarach na terenach
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Koszt realizacji projektu to około 100 mln złotych. Miasto
będzie się starać o dofinansowanie z
budżetu państwa.
- AWF podlega Ministerstwu Nauki i to ono jest właścicielem gruntów.
Miasto nie może prowadzić inwestycji
na terenach, którymi nie dysponuje.
Próbujemy ustalić formułę współpracy.
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Budowa pływalni znalazła się w strategicznym planie inwestycji sportowych
opracowanym przez resort sportu - powiedział dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wiesław Wilczyński.
Obok wielkich inwestycji planowane są także mniejsze - dostępne dla
ogółu mieszkańców. Budowane będą
boiska wielofunkcyjne, modernizowane hale, a w zimę warszawiacy skorzystają z kilku nowych lodowisk.
Jednym z kluczowych działów w
miejskich strukturach sportowych
jest część zajmująca się sportem powszechnym i rekreacją. Miasto zamierza zwiększyć budżet na takie projekty
jak „Lato w mieście” i „Zima w mieście”
oraz „Od zabawy do sportu” (kierowanego do dzieci z klas 1-3).
Z nowych propozycji Biuro Sportu
zamierza wprowadzić kierowany do
emerytów i rencistów program „Senior
starszy - sprawniejszy”. W jego ramach
seniorzy będą mieli darmowy dostęp
do zajęć na halach i pływalniach.
- Aktywny tryb życia ma wpływ na
jego jakość. Musimy zadbać o naszych
rodziców i dziadków. Mam nadzieję,
że dzięki temu w Warszawie zapanuje prawdziwa moda na sport - powiedział Wiesław Wilczyński.
Miasto inwestuje również w sport
kwalifikowany dzieci i młodzieży.
Wprowadzony został program szkolenia dzieci w 42 dyscyplinach sportu „Sportowy Talent”. Miasto zatrudniło
w tym celu 335 wykwalifikowanych
trenerów. W programie uczestniczy 87
klubów i łącznie około 6 tysięcy dzieci. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.
- To możliwość wyrównywania
szans dla dzieci z uboższych rodzin.
Pozwoli to również znaleźć talenty i
zachęcić młodzież do poważnego zainteresowania się sportem. To tak-

że szansa dla trenerów, którzy do tej
pory zarabiali w klubach symboliczne pieniądze. Od nas otrzymują od
800 do 1200 złotych za grupę, a kalendarz zajęć pozwala im prowadzić dwie
- wyjaśnił Wilczyński. - Większość zajęć stanowi piłka nożna, a wśród szkoleniowców jest między innymi Władysław Żmuda. Młodym lekkoatletom
pomaga natomiast Marian Woronin.
Miasto prowadzi dokładny monitoring treningów - odbywają się wizytacje w klubach, rozmowy z rodzicami o
potrzebach dzieci i ocenie zajęć.
Kolejnym etapem dla młodych
sportowców jest możliwość włączenia
do kadry Warszawy. Obecnie dotyczy
to 156 osób, które otrzymują stypendium i mogą kontynuować treningi
po zakończeniu szkoły.
- Takie działania przynoszą konkretne efekty. Warszawa wyraźnie
przewodzi w kategoriach młodzieżowych na ogólnopolskich zawodach powiedział Wilczyński.
Warszawa zwiększyła budżet na
stypendia dla swoich najlepszych zawodników. W ramach tradycyjnych
stypendiów pieniądze otrzymuje 338
zawodników z 42 klubów. Z kolei w ramach programu „Nadzieje Olimpijskie”
zarejestrowanych jest 43 sportowców
z największymi szansami na start w
igrzyskach olimpijskich. Łącznie budżet na stypendia ma być w 2008 r.
zwiększony z 2,6 do 8 mln złotych.
Tytuł Europejskiej Stolicy Sportu Warszawa otrzymała od Europejskiego Stowarzyszenia Stolic Sportowych podczas konferencji w Rzymie w
2005 r. Tytuł przyznawany jest miastu
za szczególny wkład w rozwój sportu,
współpracę z partnerami na rzecz promocji zdrowia i rozwoju życia sportowego, oddanie sprawie wyrównania
możliwości uprawiania sportu oraz za
inwestycje o charakterze sportowym.

Sport młodzieżowy 2007
Śląsk Wrocław, AZS AWF Katowice oraz Posnania to najlepsze kluby,
a mazowieckie, wielkopolskie i śląskie
to najlepsze województwa w systemie
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2007 roku.
Sklasyfikowano 2944 kluby (w
ubiegłym roku 2889) oraz 847 gmin
(840) i 364 powiaty (360). Najlepsze
gminy, a także powiaty to: Warszawa,
Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Białystok i
Zielona Góra.
W porównaniu z ubiegłym rokiem
medalowe pozycje utrzymały województwa mazowieckie, wielkopolskie
i śląskie oraz WKS Śląsk i AZS AWF Katowice. Na trzecie miejsce awansowała Posnania.
Największy postęp w klasyfikacji klubów zrobiły: AZS Zakopane awans z 13. na 7. miejsce, Podlasie Białystok - z 22. na 12., AZS UWM Olsztyn
- z 19. na 13., Korner-Novita 10 Zielona Góra - z 20. na 15. oraz Agros Za-

mość - 18. lokata (wcześniej nie było
go w czołówce).
Współzawodnictwo obejmuje następujące imprezy: mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych i
juniorskich, ogólnopolską olimpiadę
młodzieży oraz międzywojewódzkie
mistrzostwa młodzików.
Klasyfikacja województw w sporcie młodzieżowym za 2007 rok:
1. mazowieckie
17 307,12 pkt.
2. wielkopolskie
14 712,68
3. śląskie
13 903,27
4. dolnośląskie
12 112,94
5. małopolskie
10 503,82
6. pomorskie
9366,45
7. kujawsko-pomorskie
8817,55
8. łódzkie
7839,88
9. zachodniopomorskie
7168,75
10. lubuskie
6093,06
11. warmińsko-mazurskie 5907,98
12. lubelskie
5856,48
13. podkarpackie
4330,68
14. podlaskie
4264,75

Sportowcy na rynku pracy
Były koszykarz, zawodnik Zagłębia
Sosnowiec i Bobrów Bytom Maciej Guzik wyraził zadowolenie z programu
„Sportowcy na rynku pracy”, realizowanego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod auspicjami Unii Europejskiej i honorowym
patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym założeniem programu jest pomoc sportowcom, mającym po zakończeniu kariery problemy
ze znalezieniem lub utrzymaniem
miejsca pracy.
- Po piętnastu latach zawodowego uprawiania koszykówki stanąłem
przed koniecznością znalezienia nowego miejsca pracy, nie mogłem pogodzić się z faktem, że jestem bezrobotny. Dzięki szkoleniu okrzepłem.
Program dał mi możliwość podniesienia kwalifikacji. Stałem się dzięki

temu doradcą unijnych programów mówił Maciej Guzik, beneficjent tego
programu. Program „Sportowcy na
rynku pracy” polega na indywidualnym przygotowaniu poszczególnych
osób do pełnienia funkcji menedżera dyscypliny, menedżera do spraw
marketingu sportowego czy instruktora rekreacji.
- Intencją naszej działalności jest
nie tylko pomoc byłym sportowcom w podniesieniu wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności,
wskazywanie metod aktywnego poszukiwania pracy czy odbycia praktyk zawodowych - powiedział menedżer programu Jakub Kalinowski.
- Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi pracodawcami byłych sportowców. Ostatnio jedna z wielkich firm
ubezpieczeniowych wyraziła chęć za-

15. opolskie
3818,24
16. świętokrzyskie
2665,90
Klasyfikacja generalna klubów:
1. Śląsk Wrocław
1975,94 pkt.
2. AZS AWF Katowice
1451,58
3. Posnania
1404,67
4. AZS AWF Warszawa
1363,39
5. AZS AWFiS Gdańsk
1320,36
6. Zawisza Bydgoszcz
1313,17
7. AZS Zakopane
1027,50
8. Polonia Warszawa
1007,78
9. AZS AWF Wrocław
911,25
10. AZS Środowisko Poznań
868,33
11. AZS AWF Poznań
858,09
12. Podlasie Białystok
837,00
13. AZS UWM Olsztyn
836,00
14. Legia Warszawa
771,34
15. Korner-Novita 10 Z. Góra 740,75
16. AZS AWF Kraków
736,51
17. WLKS Siedlce-Iganie Nowe 726,75
18. Agros Zamość
616,00
19. Flota Gdynia
577,50
20. MKS Kusy Szczecin
575,50
21. ALKS Stal Grudziądz
561,67
22. Olimpia Poznań
539,00
23. Spójnia Warszawa
535,50
24. Juvenia Białystok
534,66
25. AZS AWF Gorzów
531,15

trudnienia sporej ich grupy. W byłych
sportowcach widzi bowiem tak pozytywne cechy, jak efektowna praca w
zespole, zaradność i aktywność.
Realizacja projektów możliwa jest
dzięki funduszom płynącym do polski
z Unii Europejskiej. Powstanie sporej
liczby boisk, hal sportowych, pływalni nie byłoby możliwe bez unijnego finansowania.
W latach 2007-2013 funduszy będzie znacznie więcej. Konieczne jest
więc przeszkolenie kompetentnych
urzędników, którzy pomagać będą
samorządom w pozyskiwaniu funduszy. Zakłada się przeszkolenie z każdego z szesnastu województw 100 osób
rekrutujących się z pracowników administracyjnych miast i gmin. Oferta
przeszkolenia skierowana została także do środowiska sportowego, uczelni
i klubów sportowych.
Informacje przygotował
 Jerzy Jakobsche
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1. Wodne Igrzyska 2008
16-18 maja 2008 r. Choszczno
4-6 lipca 2008 r. Żerków k. Poznania
22-24 sierpnia 2008 r. Augustów
Ogólnopolskie zawody uczniowskich
klubów sportowych na akwenach odkrytych (kajak-polo, piłka wodna, pływanie, freestyle kajakowy, płetwonurkowanie, ratownictwo wodne)
Przewidywany udział ok. 1000 osób.

2. XIV Międzynarodowy
Festiwal Sportu Dzieci
i Młodzieży w Zamościu
30 maja – 1 czerwca 2008 r., Zamość
Festiwal zgromadzi na starcie młodych
sportowców, reprezentantów miast
z Białorusi, Holandii, Niemiec, Słowacji, Rosji, Ukrainy i Polski. Rywalizować
będą w biegach przełajowych, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie
oraz grach zespołowych: koszykówce,
siatkówce, piłce ręcznej, kajak-polo.
Przewidywany udział ok. 2500 osób.

3. Międzynarodowe
Sympozjum nt. „Sport dla
Wszystkich strategią jutra”
31 maja – 1 czerwca 2008 r., Zamość
Kontynuacja zadań z lat ubiegłych.
Sympozja zamojskie odbywają się w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży. Przewidywany udział 100 osób.

4. XIV Sportowy Turniej Miast
i Gmin 2008
1 czerwca 2008 r., cały kraj
Największa impreza sportu masowego w Polsce. Kontynuacja zadań
z lat ubiegłych. Przewidywany udział
600 miast i gmin i ponad 4 mln startujących osób. Udział w światowym
Challenge Day 2008.

5. III Ogólnopolski Festiwal
Sportu i Zdrowia
w Sierakowie
6-8 czerwca 2008 r., Sieraków
W festiwalu uczestniczyć będą reprezentacje stowarzyszeń kultury fizycznej oraz akademii wychowania fizycznego. Prezentacje odbywać się będą
na boiskach, w hali sportowej oraz na
akwenie jeziora Jaroszewskiego.
Przewidywany udział 2500 osób.

6. Seminaria dla
działaczy samorządów
i stowarzyszeń
kultury fizycznej
„Rola samorządów
lokalnych i stowarzyszeń
kultury fizycznej w
upowszechnianiu sportu
dzieci i młodzieży”
11–12 września 2008 r. Bochnia
(woj. małopolskie, śląskie, opolskie)
9–10 października 2008 r. Sieraków
(woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie)
23–24 października 2008 r. Chełm
(woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
6–7 listopada 2008 r. Olsztyn (woj.
podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie)
Kontynuacja bezpośrednich spotkań
przedstawicieli resortu sportu z działaczami samorządowymi na temat
upowszechniania kultury fizycznej w
społeczeństwie.
Przewidywany udział 4x 100 osób.

7. X Ogólnopolski Festiwal
Sportów Wodnych na
basenie krytym
4-7 grudnia 2008 r.
Kajak-polo, pływanie, piłka wodna,
freestyle, płetwonurkowanie, ratownictwo wodne. Zawody UKS-ów w
sportach wodnych przeplatane są pokazami freestyle’u kajakowego, ratownictwa wodnego i płetwonurkowania.
Przewidywany udział 1000 osób.

Fot. Jerzy Potentas

Plan kalendarza imprez
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

Z

Uczestnicy seminarium
na schodach zamojskiego ratusza
18-19.10.2007 r.
– Sieraków,
25-26.10.2007 r.
– Zamość
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zorganizowała w II połowie 2007 r. w
Sierakowie i Zamościu dwa ogólnopolskie seminaria na temat „Roli samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci
i młodzieży”, w których łącznie wzięły
udział 243 osoby. Uczestnikami byli działacze UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej, przedstawiciele samorządów lokalnych wszystkich szczebli.
Organizacja tego typu seminariów
stała się niejako specjalnością KFSdW.
Są to spotkania działaczy sportu masowego i samorządowców z przedstawicielami resortu sportu, prawnikami,
księgowymi i specjalistami w zakresie
budownictwa obiektów sportowych.
Podczas spotkań na gorąco wymieniane i dyskutowane są poglądy na tematy
nurtujące środowisko sportu masowego
– głównie szkolnego.
Osią programową seminariów był
„Sport Wszystkich Dzieci” - program realizowany przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto poruszane były
takie tematy, jak: „Rola samorządów terytorialnych w realizacji Narodowego
Programu Zdrowia”, „Porady organizacyjno-prawne i finansowe dla działaczy
UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej”, „Prawo zamówień publicznych
w działalności stowarzyszeń kultury fizycznej” oraz możliwość dofinansowania projektów stowarzyszeń kultury fizycznej ze środków UE.

Rola samorządów lokalnych
i stowarzyszeń kultury ﬁzycznej
w upowszechnianiu sportu
dzieci i młodzieży
Dużym zainteresowaniem cieszył się
wykład mgr Elżbiety Piotrowskiej o podstawach prawnych i finansowych działalności UKS-ów. To temat zawsze aktualny
ze względu na ciągłą aktualizację przepisów o rachunkowości, amortyzacji środków trwałych, podatku VAT, zasadach rachunkowości, ZUS.
Realizację programu „Animator
sportu dzieci i młodzieży” omówił przedstawiciel Zarządu Głównego Szkolnego
Związku Sportowego - Zdzisław Regucki. Przekazał podstawowe informacje
dotyczące warunków przystąpienia do
programu i zasady finansowania.
Niezwykle barwne były wystąpienia dr Iwony Michniewicz (wykładowcy
akademickiego, kuratora sądowego, instruktora fitness): „Klub sportowy - partner samorządu lokalnego” i „Realizacja
zadań ustawowych we współpracy międzysektorowej”.
O możliwościach dofinansowania
projektów stowarzyszeń kultury fizycznej i samorządów w zakresie upowszechniania sportu ze środków UE mówił mgr
Łukasz Potocki - specjalista z firmy doradczej z Zamościa, który sporządza i
rozlicza wnioski. Przekazane przez niego
informacje pomogą przetrzeć szlak zdobywania środków unijnych na prowadzenie działalności statutowej.
Bardzo pouczające były wystąpienia przedstawicieli samorządów z miast
- gospodarzy seminariów, Sierakowa i
Zamościa, którzy prezentowali własne
rozwiązania w upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej na
swoim terenie. W dyskusji głos zabierali wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, prezentując rolę samorządu terytorialnego
w upowszechnianiu sportu i rekreacji.
Poruszono również problem dostępno-

ści obiektów sportowych do uprawiania
sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne.
Po wystąpieniach prelegentów odbyły się ożywione dyskusje, podczas
których uczestnicy mieli okazję przedstawienia swoich stanowisk w poruszanych kwestiach oraz zadawania pytań
fachowcom. Obecność przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki była
okazją do poruszenia najbardziej żywotnych kwestii nurtujących środowisko. Najwięcej pytań dotyczyło możliwości współpracy pozarządowych
stowarzyszeń kultury fizycznej z administracją państwową, szczególnie w
kwestii pozyskania środków finansowych na realizację programów statutowych i możliwości otrzymania sprzętu
sportowego.
Organizacja ogólnopolskich seminariów przyczynia się do aktywizacji samorządów terytorialnych w dziele usportowienia społeczeństwa. Jak wykazują
wieloletnie obserwacje KFSdW, niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt
działaczy sportu masowego z przedstawicielami resortu sportu. Swoje doświadczenia i problemy w działalności
na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, poruszać mogą w bezpośredniej dyskusji. Na podkreślenie zasługuje
doskonała współpraca podczas realizacji imprez z miejscowymi samorządami
oraz stowarzyszeniami sportowymi. W
każdym z miast gospodarzy miejscowy
samorząd dokładał wszelkich starań, aby
seminaria odbywające się na ich terenie
wypadły jak najbardziej okazale. Uroczyste otwarcia imprez odbywały się zawsze
z udziałem miejscowych władz. Była to
niewątpliwie promocja tych miejscowości na arenie ogólnopolskiej.
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Ludność
i prognozy
demograficzne

Przeciętne dalsze
trwanie życia

Konsekwencją obserwowanych procesów demograficznych jest starzenie się
ludności, co musi znaleźć swoje odbicie w zmianach struktury potrzeb zdrowotnych i konieczności adekwatnej do
zachodzących procesów restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

dla wszystkich

Wykres 2

Materiał i metody
W prezentowanym opracowaniu do
analiz sytuacji zdrowotnej ludności
Polski posłużono się danymi pochodzącymi z oficjalnych źródeł, takich
jak Główny Urząd Statystyczny, Biuro Regionalne Światowej Organizacji
Zdrowia czy OECD i Eurostat. Materiał
ilustracyjny został przygotowany w
Zakładzie Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny.
Dane dotyczące zgonów z GUS
były przetwarzane, a współczynniki
zgonów standaryzowane, przy czym
jako standard posłużyła populacja eu-

Przeciętne dalsze trwanie życia jest jednym z najważniejszych syntetycznych
mierników stanu zdrowia populacji
(wykres 3.). Obecnie w Polsce średnia
długość życia (dane z 2006 r.) mężczyzn
wynosi 70,9 lat a kobiet 79,6 lat.
Zjawisko krótszej długości życia
mężczyzn niż kobiet jest obserwowane we wszystkich krajach UE, ale różnica ta na niekorzyść mężczyzn jest u
nas większa, wzrosła w porównaniu
z latami 60. i nie wykazuje tendencji
spadkowych. Obecnie mężczyźni w
Polsce żyją przeciętnie o ponad 8 lat
krócej niż kobiety.
Różnice w długości trwania życia
mieszkańców miast i wsi są niewielkie,
kobiety na wsi żyją dłużej niż w miastach,
natomiast mężczyźni na wsi żyją krócej
niż mężczyźni w miastach. Obserwowana sytuacja utrwaliła się po roku 1991.

Wykres 3

Populacja ludności miast wskutek migracji w latach powojennych zwiększyła się, lecz prognoza wskazuje na
zmniejszanie się jej przy względnej
stabilizacji populacji wiejskiej

W końcu 2004 r. liczba ludności Polski wynosiła 38 milionów 174 tysiące
i była o ok. pół miliona mniejsza niż w
1997 r., w którym osiągnęła najwyższy
poziom w powojennej historii Polski.
Według prognozy GUS liczba mieszkańców Polski będzie powoli zmniejszać się w kolejnych latach, o ile nie
zajdą jakieś zasadnicze zmiany w dotychczasowych tendencjach procesu
reprodukcji ludności (wykres 1.).
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Okres powojenny w rozwoju demograficznym Polski charakteryzował
się znacznym przyrostem naturalnym
ludności, kompensującym straty wojenne. Natomiast od kilku lat mamy
sytuację ujemnego przyrostu naturalnego, tzn. liczba urodzeń jest mniejsza
od liczby zgonów. W przypadku ogółu
krajów UE przyrost naturalny jest dodatni (wykres 2.).

Na początku lat 70. długość życia
Polaków była równa obserwowanej
w Finlandii, a wyższa niż w Portugalii i
nieco niższa niż w 15 krajach, późniejszych członkach UE (wykres 4.).

Lata 70. i 80. nie przyczyniły się do
poprawy ogólnego stanu zdrowia Polaków, podczas gdy 15 krajów UE systematycznie poprawiało swoją sytuację
zdrowotną. Dopiero okres transformacji po 1990 r. charakteryzował się nadrabianiem zaległości i przeciętne dalsze
trwanie życia Polaków zaczęło rosnąć.
Stale jednak obserwujemy wolno
zmniejszający się dystans do krajów
dawnej 15 Unijnej, obecnie 4,4 lata, a
w najgorszym okresie 1991 – 5,9. Długość życia obserwowaną obecnie w
Polsce w krajach UE (15) odnotowano
już 20 lat temu.

Przedwczesna
umieralność
Umieralność przed 65. rokiem życia
uznawana jest za przedwczesną. Długość trwania życia ludności zależy
przede wszystkim od umieralności z
powodu głównych przyczyn zgonów,
którymi są choroby układu krążenia
(wykres 5.), nowotwory złośliwe i zewnętrzne przyczyny urazów i zatruć,
ważną rolę odgrywa też umieralność
niemowląt.
Tak jak w przypadku trwania życia również w zakresie chorób układu krążenia okres przed transformacją
ustrojową był niekorzystny i to zarówno dla Polski, jak i pozostałych państw
ówczesnego obozu socjalistycznego,
w tym Czech oraz Węgier. Umieralność z powodu tych chorób wzrastała w Polsce do 1991 r., dopiero po tym
roku występuje systematyczny spadek współczynników zgonów. Natomiast w krajach UE sytuacja systematycznie poprawiała się od lat 70.
Zagrożenie życia mieszkańców
Polski przedwczesnymi zgonami z powodu chorób układu krążenia jest o
ponad 80% większe niż przeciętne dla
mieszkańców całej UE.

W pierwszej połowie lat 70. umieralność w Finlandii była jeszcze na tym
samym poziomie co w Polsce. Finowie
zawdzięczają poprawę dobrze wdrażanym intensywnym programom prewencji. Obserwowane zmniejszenie
zagrożenia życia chorobami układu
krążenia w Polsce było wynikiem pozytywnych zmian w zakresie zachowań zdrowotnych ludności (zmiana
diety, ograniczenie palenia), jednak
pewien wkład miała tu też zapewne
poprawa leczenia zarówno dzięki nowej generacji leków, jak i coraz szerszemu stosowaniu nowoczesnych
technologii medycznych ratujących
życie. Nie należy także zapominać o
realizowanych programach polityki
zdrowotnej – obecnie Polkard.

Wykres 5

ropejska stosowana także przez WHO
w obliczeniach dla celów bazy danych
HFA (European Health For All DataBase - HFA-BD).

Wykres 1

Treść prelekcji wygłoszonej
podczas seminariów organizowanych przez KFSdW
w 2007 r.
Prowadzenie racjonalnej polityki
zdrowotnej przez państwo wymaga
posiadania aktualnej i rzetelnej wiedzy o sytuacji zdrowotnej ludności i
czynnikach na nią wpływających. Niezbędne jest ustalenie rozmiaru problemów zdrowotnych i trendów na tle
innych sytuacji w innych krajach, w
celu identyfikacji obszarów o priorytetowym znaczeniu dla zdrowia publicznego i optymalizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia
społeczeństwa.
Niezbędnymi narzędziami polityki
zdrowotnej są odpowiednie programy
stawiające przed decydentami odpowiednie możliwe do osiągnięcia cele
zdrowotne przygotowane w oparciu
o znajomość wymienionych wcześniej
problemów. Większość krajów Europy
posiada takie programy przyjmowane
przez rząd lub parlament i realizowane w ustalonej perspektywie czasowej
zwykle 5- lub 10-letniej.
Celem niniejszego opracowania było
przedstawienie sytuacji zdrowotnej ludności Polski na tle Unii Europejskiej.

Wykres 4

Sytuacja zdrowotna ludności Polski
i Narodowy Program Zdrowia 2006-2015

Przedwczesna umieralność (przed 65
rokiem życia) z powodu chorób układu krążenia – współczynniki standaryzowane na 10 tys. ludności

Po 1991 r. w pewnym stopniu poprawiła się także sytuacja w zakresie
umieralności z powodu chorób nowotworowych (wykres 6.), ale dotyczy to
tylko osób młodszych, poniżej 65 lat.
Dystans dzielący nas od krajów UE
jest jeszcze znaczny (w 2004 r. umieralność w Polsce osób poniżej 65 lat w
porównaniu z rówieśnikami w całej UE
była wyższa o 30%), a poprawa sytuacji wolniejsza niż w Czechach.
Realizacja Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych,

wprowadzonego w roku ubiegłym
jako ustawa sejmowa, przyczyni się
zapewne do wyraźniejszego zmniejszenia zagrożenia życia mieszkańców
Polski spowodowanego chorobami
nowotworowymi.
Trzecią najważniejszą grupą przyczyn przedwczesnych zgonów Polaków są urazy i zatrucia, rejestrowane
w statystykach GUS jako zewnętrzne
przyczyny zgonów (wykres 7.).

Wykres 7
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Wykres 6

Z

Wyraźne zwiększenie natężenia
zgonów z tych przyczyn obserwowano w okresie przed i na początku transformacji ustrojowej. W okresie późniejszym wystąpił jednak trend
spadkowy, tak jak u naszych sąsiadów
południowych i na Węgrzech, gdzie
również obserwowano zmiany spowodowane transformacją. Poprawa sytuacji w stosunku do średniego poziomu
w krajach UE następuje jednak powoli
i w 2004 r. zagrożenie życia mieszkańców Polski z powodu wypadków i innych przyczyn zewnętrznych było o
60% wyższe od przeciętnego w UE.
Umieralność niemowląt (wykres
8.), tzn. dzieci poniżej jednego roku
życia, systematycznie obniża się w
Polsce i w latach 1990–2004 zmniejszyła się o ponad połowę, z 15,9 zgonów na 1000 do 6,8 zgonów na 1000
urodzeń. Wciąż jednak jest ona o 40%
wyższa od przeciętnej dla wszystkich
krajów UE i aż o 80% wyższa niż w Czechach.
Warto zwrócić uwagę, że obserwowana poprawa była mniej znacząca niż w przypadku Portugalii, która z
gorszej sytuacji w latach 70. osiągnęła obecnie pozycję lepszą niż Polska,
bliższą średniej unijnej.
Należy podkreślić, że w przypadku naszego kraju znaczący postęp zawdzięczamy w dużej mierze konse-
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Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wykres 10.) to choroba, w zwalczaniu której osiągnęliśmy bardzo duży postęp dzięki
dobrze realizowanej akcji szczepień
ochronnych. Z kraju o wysokiej zapadalności na tę chorobę zeszliśmy
do poziomu wyższego od przeciętnego dla krajów UE o mniej niż 20%
(w 2004 r. Polska - 4,1 zachorowań
na 100 tys. ludności, UE – 3,5 na 100
tys. ludności).

Wyniki prowadzonych w Polsce
działań w zakresie walki z nałogiem
palenia zostały docenione przez Światową Organizację Zdrowia. Obserwowaną w Polsce sytuację trudno jednak
uznać za zadowalającą.

14 sport

dla wszystkich

Obserwowana sytuacja w zakresie
niedostatków zdrowia społeczeństwa
polskiego wynika z różnych uwarunkowań i czynników tkwiących w znacz-

Wykres 13

Wykres 10

Czynniki warunkujące stan zdrowia
wg byłego ministra zdrowia Kanady
Lalonde’a

Liczba wypalanych papierosów na osobę w Polsce i wybranych krajach

Konsumpcja czystego alkoholu w litrach na osobę na rok w Polsce i wybranych krajach

Istotnym czynnikiem w profilaktyce znacznej części chorób jest właściwe odżywianie. Mimo wielu zmieniających się koncepcji odnośnie do
zdrowego żywienia bezdyskusyjne
pozostaje spożywanie odpowiednich
ilości warzyw i owoców, co zapewnia
dostarczenie organizmowi nie tylko
witamin i minerałów, ale też profilaktycznie działających antyutleniaczy.
Niestety, Polska mimo stopniowej
poprawy w latach 90. nie osiąga poziomu konsumpcji przeciętnego dla
krajów UE a także Węgier.
Wysoki poziom cholesterolu jest
jednym z głównych czynników ryzyka
chorób sercowo–naczyniowych i dlatego zmniejszenie spożycia tłuszczów
zwierzęcych na korzyść roślinnych obniża ryzyko zachorowania i zgonu z
powodu chorób układu krążenia.

Spożycie warzyw i owoców w Polsce
i wybranych krajach

W Polsce po 1990 r. obserwuje się
korzystną tendencję zmiany w strukturze spożywanych tłuszczów, podobnie jak w Czechach czy w mniejszym
stopniu na Węgrzech.
Jak wynika z danych Światowej
Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa udział tłuszczów roślinnych w
tłuszczach spożywanych ogółem w
przeciętnej diecie mieszkańca Polski
zwiększył się z 22% w 1990 r. do 36%
w 2003 r. Udział ten jest jednak mniejszy niż w Czechach (48%), Holandii
(46%) czy w Niemczech (41%).

Pogłębione badania prowadzone od
wielu lat przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie według porównywalnej z innymi krajami metodologii wskazują pogorszenie się sprawności fizycznej
młodzieży przy równoczesnej poprawie
wskaźników antropometrycznych (większa
wysokość ciała – obserwowany trend sekularny). Brak niestety oficjalnych danych
międzynarodowych w tym zakresie.
Podkreślić trzeba równocześnie występujące nierówności społeczne w zakresie
sprawności fizycznej oraz wskaźników antropometrycznych, co wykazano w wielu
badaniach prowadzonych przez antropologów i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego w naszym kraju.
Nie lepiej niż wśród młodzieży przedstawia się aktywność fizyczna osób dorosłych.
Zakładany w Narodowym Programie Zdrowia cel, by co najmniej 30% dorosłych uprawiało w czasie wolnym różne formy aktywności ruchowej nie został jeszcze osiągnięty.
Wydatki na zdrowie są jednym z elementów ukazujących możliwości systemu ochrony zdrowia. Pozycja Polski na tle
wszystkich krajów UE jest lepsza jedynie w
porównaniu z 3 nadbałtyckimi krajami, tzn.
Litwą, Łotwą i Estonią.

Podsumowanie
Wykres 16a

Według oficjalnych danych ze sprzedaży napojów alkoholowych nie jesteśmy krajem, w którym spożycie tych
napojów jest duże. Jednak szacunki prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wskazują, że prezentowane wyniki są zaniżone, gdyż nie
uwzględniają alkoholu sprowadzanego
do kraju nielegalnie. Szacunki te określają spożycie na około 10 litrów czystego
alkoholu, co jest poniżej poziomu spożycia na Węgrzech i w Czechach.
Zasadniczy problem stanowi w
przypadku naszego kraju niekorzystny styl i struktura spożywanego alkoholu. Właściwa polityka cenowa i promowanie innego niż obecnie stylu
picia alkoholu powinno poprawić sytuację, szczególnie jeśli chodzi o skutki spożycia, które dotyczą nie tylko samych pijących.

Wykres 14

W latach 70. ubiegłego wieku Minister Zdrowia Kanady Marc Lalonde
w oparciu o wyniki badań i praktykę
wprowadził koncepcję „pól zdrowia”,
która przyjęła się później powszechnie i stanowiła podstawę dla rozwijających się działań i programów w zakresie promocji zdrowia. Według tej
koncepcji wśród czynników, które
wpływają na zdrowie człowieka, wyróżnia się cztery grupy (wykres 11.):
- styl życia - jego udział jest największy (50-60%) i jednocześnie jego
zmiana leży w zasięgu możliwości każdego człowieka,
- środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy (ok. 20%),
- czynniki genetyczne (ok. 20%),
- służba zdrowia, która może rozwiązać 10-15% problemów zdrowotnych społeczeństwa.
Postępujący rozwój technologii
medycznych spowodował, że podawane przez Lalonde’a odsetki zostały
trochę zmodyfikowane i rola medycyny naprawczej wzrosła przy nieznacznym zmniejszeniu roli czynników środowiskowych. Jednak przedstawiona
przez Lalonde`a koncepcja sprawdza
się w dalszym ciągu i może stanowić
drogowskaz dla ustalania priorytetów
zdrowotnych w działaniach na rzecz
zdrowia populacji.

nym stopniu poza bezpośrednim oddziaływaniem medycyny naprawczej,
a mających źródło w niekorzystnych
zachowaniach zdrowotnych.
Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia wykazują, że w przypadku
Polski największy odsetek ubytku zdrowia populacji wynika z palenia tytoniu
(16%), nadciśnienia tętniczego (10,4%),
nadmiernego spożycia alkoholu (9,2%)
i otyłości. Wysoki poziom cholesterolu,
zbyt małe spożycie warzyw i owoców
oraz mała aktywność fizyczna to inne
znaczące przyczyny złego stanu zdrowotnego populacji naszego kraju.
Walka z tymi zagrożeniami wymaga przede wszystkim realizacji skutecznych programów prewencji i promocji zdrowia.
Dane ze sprzedaży wyrobów tytoniowych są wskaźnikiem (choć niezbyt precyzyjnym) zagrożenia populacji nałogiem palenia i wskazują na
spadek tej wartości w ostatnich latach. Potwierdzają to także badania
ankietowe ludności.
Szacuje się, że po rozpoczęciu w
Polsce intensywnej kampanii antytytoniowej rzuciły palenie ponad 3 miliony osób, trudno jednak określić, na ile
było to trwałe zerwanie z nałogiem.

Zawartość tłuszczu zwierzęcego w
przeciętnej dziennej diecie na mieszkańca na rok w Polsce i wybranych krajach w 1990 i 2003 r.

Wyniki sondaży prowadzonych
przez Centrum Badania Opinii Społecznej wykazują, że aktywność fizycz-

Wykres 16b

Wykres 9

Wśród chorób zakaźnych, które
wciąż są ważnym problemem społecznym w Polsce, jest gruźlica (wykres 9.). Zapadalność na tę chorobę
stale maleje, ale wciąż jest powyżej średniego poziomu w UE i powyżej poziomu w Czechach. W 2004
r. zachorowało w Polsce na gruźlicę prawie 8700 osób, tzn. 23 na 100
tys. ludności, co oznacza, że zapadalność w naszym kraju jest blisko
dwukrotnie wyższa od przeciętnej
dla wszystkich krajów UE (w 2004 r.
12 na 100 tys. ludności).

Czynniki
warunkujące
zdrowie populacji

Wykres 12

Wykres 8

kwentnej realizacji programu opieki
perinatalnej.

Wykres 15
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Wykres 11

Z

Zawartość tłuszczu roślinnego w przeciętnej dziennej diecie na mieszkańca
na rok w Polsce i wybranych krajach w
1990 i 2003 r.

na Polaków poprawia się jednak w
stopniu niedostatecznym, gdyż wciąż
prawie 60% ludności jest mało aktywna fizycznie.

Stan zdrowia ludności Polski odbiega
niekorzystnie od sytuacji zdrowotnej
obserwowanej w większości dawnych
krajów UE (15 krajów), chociaż po 1991
r. systematycznie się poprawia. Tempo
zmian jest jednak w przypadkach wielu wskaźników zbyt wolne, by w krótkim czasie osiągnąć sytuację obserwowaną dzisiaj w unijnej piętnastce. I
tak np. przeciętne dalsze trwanie życia
w Polsce może osiągnąć poziom obserwowany obecnie w UE za około 12
lat. Gorsza jest sytuacja w przypadku
umieralności z powodu niektórych nowotworów, np. obecna wielkość współczynnika umieralności z powodu nowotworu szyjki macicy w UE może być
osiągnięta w Polsce za ok. 40 lat.
Wszystko to skłania do podjęcia
odpowiednich kroków dla skuteczniejszego wdrażania celów strategicznych określonych w zatwierdzonym w
bieżącym roku Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015.
 Paweł Goryński, Bogdan Wojtyniak
Państwowy Zakład Higieny
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IX Ogólnopolski Festiwal
Sportów Wodnych
Turniej Kajak-Polo i Splashballa dla Uczniowskich Klubów Sportowych
Zawody pływackie dla dzieci
i młodzieży ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół
Średnich
Pokazy płetwonurkowania
i ratownictwa wodnego
Ustrzyki Dolne, 6-9 grudnia
2007 r.
Na basenie Międzyszkolnej Krytej
Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
odbył się tradycyjnie na początku grudnia IX Ogólnopolski Festiwal Sportów
Wodnych, organizowany przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich.
Środki finansowe na organizację imprezy przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadań
programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Każdego roku festiwal odbywa się w innym rejonie Polski. Jego gospodarzami
były już miasta: Ciechanów, Sierpc, Warka, Kozienice, Bochnia, Kudowa Zdrój,
Augustów i Wyszków.
W tym roku festiwal zawędrował
aż na południowo-wschodni kraniec
naszego kraju, do „Stolicy Bieszczad”.
Gospodarze oddali do dyspozycji
uczestników imprezy aż na 4 dni (!) najbardziej nowoczesny na Podkarpaciu
pływacki obiekt sportowo-rekreacyjny.
Na co dzień korzystają z niego uczniowie miejscowych i okolicznych szkół,
członkowie Uczniowskich Klubów
Sportowych z sekcjami pływania, a także mieszkańcy największej Gminy powiatu bieszczadzkiego. Władze Miasta
i Gminy Ustrzyki Dolne dbają o właściwe wykorzystanie basenu, skutecznie
popularyzując naukę pływania wśród
dzieci i młodzieży oraz szkoląc uzdolnioną młodzież w sekcjach pływania.
Tegoroczny festiwal zgromadził rekordową ilość uczestników, zwłaszcza w
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turnieju kajak-polo. Jak podkreślił podczas otwarcia Imprezy burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne Henryk Sułuja, to
największa impreza sportowa, jaka odbywa się w tym obiekcie od momentu
jego uruchomienia przed 7 laty. W uroczystym otwarciu festiwalu uczestniczył również wiceburmistrz Jacek Przybyła, starosta powiatu bieszczadzkiego
Krzysztof Gąsior, dyrektor Domu Kultury w Ustrzykach Wojciech Szott, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciech Kudlik, a także sekretarz
zarządu Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich - Jerzy Potentas. Bardzo
istotny wpływ na powodzenie imprezy miało zaangażowanie władz samorządowych Miasta oraz kierownictwa
i pracowników Międzyszkolnej Krytej
Pływalni „Delfin”, na czele z dyrektorem
obiektu Kazimierzem Matfiejem.

Zawody pływackie
W ramach festiwalu rozegrano zawody pływackie dla dzieci i
młodzieży z Uczniowskich Klubów
Sportowych. Rywalizowały kluby
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
łącznie ponad 120 zawodniczek i
zawodników z Sanoka, Brzozowa,
Przemyśla i Ustrzyk Dolnych. Przeprowadzono wyścigi w stylu klasycznym i dowolnym na dystansie 25 m (SP) oraz 50 m (gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne). Wyłoniono również zwycięzców drużynowych w punktacji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Najlepszymi drużynami okazały się
Gimnazjum nr 1 z Sanoka (gimnazja) i SKS „Iskra” II LO Sanok (szkoły
ponadgimnazjalne).

Szkoły Podstawowe – styl klasyczny 25 m
DziewczĊta
Chłopcy
1. Miłosz ZieliĔski – UKS „Delfinek”
Ustrzyki Dolne
Klasy I-II
2. Damian Buziewicz – ZSP nr 1
Ustrzyki Dolne
1. Monika Tomaszewska – POSiR
1. Hubert KulpiĔski - POSiR
PrzemyĞl
PrzemyĞl
Klasy III2. Amelia Wyrwicz - POSiR PrzemyĞl 2. JĊdrzej Mleczko - POSiR PrzemyĞl
IV
3. Dominika KamiĔska - POSiR
3. Maciej Regiel - UKS „Delfinek”
PrzemyĞl
Ustrzyki Dolne
1. Marlena ĝnieĪek – MOSiR
Brzozów
1. Eryk Tomaszewski - POSiR
2. Karolina Wójcik – ZSP nr 1
PrzemyĞl
Klasy V-VI
Ustrzyki D.
2. Grzegorz ĝliwa - POSiR PrzemyĞl
3. Malwina Kozłowska – POSiR
3. Rafał Lewicki - POSiR PrzemyĞl
PrzemyĞl
Szkoły Podstawowe – styl dowolny 25 m
DziewczĊta
Chłopcy
1. Miłosz ZieliĔski – UKS „Delfinek”
Ustrzyki Dolne
Klasy I-II
2. Damian Buziewicz – ZSP nr 1
Ustrzyki Dolne
1. Monika Tomaszewska – POSiR
1. Hubert KulpiĔski - POSiR
PrzemyĞl
PrzemyĞl
Klasy III2. Amelia Wyrwicz - POSiR PrzemyĞl
2. Piotr Lewicki - POSiR PrzemyĞl
IV
3. Dominika KamiĔska - POSiR
3. Patryk Jaszczur – MOSiR Brzozów
PrzemyĞl
1. Agata Lorek – POSiR PrzemyĞl
1. Eryk Tomaszewski - POSiR
2. Dominika Kmiecik – ZSP nr 1
PrzemyĞl
Klasy V-VI Ustrzyki D.
2. Rafał Lewicki - POSiR PrzemyĞl
3. Malwina Kozłowska – POSiR
3. Michał Mistecki – MOSiR Brzozów
PrzemyĞl

Gimnazja – styl klasyczny 50 m
DziewczĊta
1. Kamila Gładysz – Gimnazjum nr 1
Sanok
2. Wiktoria Wdowiak – Gimnazjum
nr 1 Sanok
3. Julia DworzaĔska – UKS
„Delfinek” Ustrzyki Dolne
Gimnazja – styl dowolny 50 m
DziewczĊta
1. Wiktoria Wdowiak – Gimnazjum
nr 1 Sanok
2. Kamila Gładysz – Gimnazjum nr 1
Sanok
3. Kamila Piotrowska – MOSiR
Brzozów

Chłopcy
1. Grzegorz Czerw – Sekcja Pływacka
D. Thier PrzemyĞl
2. Piotr Karasek – UKS „Delfinek”
Ustrzyki Dolne
3. Michał Piróg – MOSiR Brzozów
Chłopcy
1. Piotr Kruczek – MOSiR Brzozów
2. Michał Piróg – MOSiR Brzozów
3. Jakub Regiel - UKS „Delfinek”
Ustrzyki Dolne

Szkoły Ponadgimnazjalne – styl klasyczny 50 m
DziewczĊta
Chłopcy
1. Dagmara Głód – SKS „Iskra” II LO
1. Julian Król – Sekcja Pływacka D.
Sanok
Thier PrzemyĞl
2. Joanna Babiarz – SKS „Iskra” II
2. Maciej Wójcik – SKS „Iskra” II LO
LO Sanok
Sanok
3. Aleksandra Wyrzykowska - SKS
3. Paweł Surmacz – POSiR PrzemyĞl
„Iskra” II LO Sanok
Szkoły Ponadgimnazjalne – styl dowolny 50 m
DziewczĊta
Chłopcy
1. Aleksandra Wyrzykowska - SKS
1. Jan Zajic - Sekcja Pływacka D.
„Iskra” II LO Sanok
Thier PrzemyĞl
2. Dagmara Głód – SKS „Iskra” II LO 2. Julian Król – Sekcja Pływacka D.
Sanok
Thier PrzemyĞl
3. Joanna Babiarz – SKS „Iskra” II
3. Paweł Hanasiewicz – Sekcja
LO Sanok
Pływacka D. Thier PrzemyĞl

Pływanie – punktacja klubowa
- gimnazja
1. Gimnazjum nr 1 Sanok
2. MOSiR Brzozów
3. UKS „Delfinek” Ustrzyki Dolne

zgłoszono 7 zespołów, w grupie chłopców (juniorzy i młodzicy) rywalizowało
10 drużyn. Ze względu na ograniczoną
powierzchnię basenu zespoły występo-

wały w 4-osobowych składach, a czas
gry wynosił 2x10 min. Walka toczyła się
najpierw w eliminacjach grupowych,
później w półfinałach i finałach.
Najbardziej wyrównany i emocjonujący pojedynek stoczyły zespoły walczące o I miejsce w kategorii juniorek.
Ostatecznie dziewczęta klubu MKK „Resowiak” pokonały w finale 7:6 MUKS
„Canoe” Swarzędz. W kategorii młodziczek zdecydowane zwycięstwo odniósł UKS „Wda” Czarna Woda nad zespołem UKS „Kormoran” Bydgoszcz
15:1 (!). Podobnie w kategorii młodzików UKS „Set” Kaniów wygrał zdecydowanie 14:4 z II zespołem LUKS „Kwisa”
Leśna. Wreszcie w ostatnim finale w grupie juniorów wyraźnie zwyciężył faworyt
- UKS „MOSW” Choszczno 7:1 nad drużyną MUKS „Canoe” Swarzędz.
Podczas 4 dni turnieju padło wiele
pięknych bramek. Zawodnicy prezentowali niezłą technikę, dobre przygotowanie, a przede wszystkim ambicję i
chęć do gry. Bardzo intensywnie pracowała komisja sędziowska pod kierownictwem sędziego głównego zawodów Ryszarda Romana z Czarnej Wody.
Kajak-Polo - klasyfikacja końcowa
Juniorzy (rocznik 1991-92)
1. UKS „MOSW” Choszczno
2. MUKS „Canoe” Swarzędz
3. UKS „SET” Kaniów
4. KS „Wiskord” Szczecin

Pływanie – punktacja klubowa
- szkoły ponadgimnazjalne
1. SKS „ISKRA” II LO Sanok
2. POSIR Przemyśl
3. Sekcja Pływacka D. Thier Przemyśl

Turniej Kajak-Polo
W ramach Festiwalu Sportów Wodnych corocznie odbywa się Ogólnopolski Turniej Kajak-Polo. Tegoroczny miał
rekordową obsadę. Do Ustrzyk Dolnych
przyjechali zawodnicy z Choszczna,
Szczecina, Swarzędza, Kaniowa, Leśnej,
Czarnej Wody, Bydgoszczy, Księżpola i
Rzeszowa. Reprezentowali 10 klubów
działających w 8 województwach. W
grupie dziewcząt (juniorki i młodziczki)

Od prawej: Henryk Sułuja – burmistrz Ustrzyk Dolnych, Jerzy Potentas – sekretarz zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, Wojciech Szott – dyrektor Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych, Bogusława Motyka – główna księgowa,
Wojciech Kudlik – przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wanda Obara z
zarządu krytej pływalni, Jacek Przybyła – wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych
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Juniorki (rocznik 1991-92)
1. MKK „Resowiak” Rzeszów
2. MUKS „Canoe” Swarzędz
3. UKS „SET” Kaniów
4. LUKS „Kwisa” Leśna
5. UKS „Wda” Czarna Woda

Pokazy
Uzupełnieniem sportowej rywalizacji były pokazy płetwonurkowania i ratownictwa wodnego. Każdy
uczestnik festiwalu mógł osobiście –
pod fachową opieką instruktorów –
spróbować swoich sił w podwodnej
penetracji basenu, korzystając z profesjonalnego sprzętu. Oprócz zawodników w pokazach i „podwodnych”
zabawach mogły wziąć udział dzieci
i młodzież stanowiące „publiczność”

Młodzicy (rocznik 1993-94)
1. UKS „SET” Kaniów
2. LUKS „Kwisa” Leśna II
3. MUKS „Canoe” Swarzędz
4. LUKS „Kwisa” Leśna I
5. KS „Wiskord” Szczecin
6. UKS „Tanew” Księżpol
7. WTS „Astoria” Bydgoszcz
1

Drużyna I zespołu z Gorzowa Wlkp. – zwycięzca w turnieju piłki wodnej

2

3

4

5

6

Pkt.

Bramki Miejsce

1. UKS Niska

2-1

2-2

4-0

2-3

5-1

7

15-7

III

2. Pałac Młodz. 1-2
2-2
3. Gorzów I

2-1

4. Gorzów II

0-4

1-6

3-4

5. UKPW 44

3-2

4-3

1-2

7-0

6. ŁSTW ŁódĨ

1-5

0-7

1-5

5-1

11-2

6-1

3-4

7-0

4

18-9

IV

4-3

2-1

5-1

9

15-8

I

0-7

1-5

0

5-26

VI

4-2

8

19-9

II

2

8-22

V

Młodziczki (rocznik 1993-94)
1. UKS „Wda” Czarna Woda
2. UKS „Kormoran” Bydgoszcz
3. KS „Wiskord” Szczecin

Festiwal
Splashballa
W Ustrzykach Dolnych już
po raz trzeci w ramach Festiwalu
Sportów Wodnych odbył się Turniej Mini Piłki Wodnej dla dzieci - „Festiwal Splashballa 2007”.
Uczestniczyło w nim 6 drużyn –
dziewczęta i chłopcy z roczników
1993 i młodsi - z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego i Łodzi, w tym
inicjator rozgrywek piłki wodnej w

2-4

zadecydował bezpośredni mecz
pomiędzy I zespołem Gorzowa i
UKPW „44” Warszawa. Nieznaczna wygrana 2:1 gorzowskiego zespołu zadecydowała o jego zwycięstwie w całym turnieju. III miejsce
dla drużyny UKS „Niska” Warsza-

najmłodszych grupach wiekowych Uczniowski Klub
Piłki Wodnej „44” Warszawa. Propagatorem rozwoju Splashballa w Polsce
jest trener Donat Oleksów,
który podczas festiwalu reprezentował Polski Związek
Pływacki, a ściślej mówiąc
Autonomiczną Komisję Piłki Wodnej PZP.
Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym.
Od początku wyraźną przewagę miały warszawskie
zespoły UKS „Niska” i UKPW
Julian Król – najlepszy zawodnik zawodów pływackich szkół po„44” oraz I zespół Gorzowa.
nadgimnazjalnych
O końcowym zwycięstwie

Zwycięskie drużyny w turnieju kajak-polo otrzymały kaski od firmy TediSport

wa. Sędzią głównym zawodów była
Adrianna Kordiak z Warszawy.
Festiwal Splashballa 2007
- klasyfikacja końcowa
1. Gorzów Wlkp. I
2. UKPW „44” Warszawa
3. UKS „Niska” Warszawa
4. UKS „Pałac Młodzieży” Warszawa
5. ŁSTW Łódź
6. Gorzów Wlkp. II
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Od lewej: Jacek Przybyła – wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych, Wojciech Kudlik - przedstawiciel
Ministerstwa Sportu i Turystyki, najlepsze zawodniczki w pływaniu, Wojciech Szott – dyrektor Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych

Wiktoria Wdowiak – najlepsza zawodniczka zawodów pływackich gimnazjów

tego sportowego widowiska. Każdy
mógł wsiąść do kajaka, spróbować
„holować tonącego”, wykonać rzut kołem ratunkowym czy rzutką lub popływać pod wodą z aparatem tlenowym w stroju płetwonurka.
Na zakończenie imprezy zwycięzcy otrzymali medale, puchary, dyplomy, nagrody specjalne dla najlepszych
zawodników oraz symboliczne i słodkie upominki od Mikołaja.
Mieszkańcom i Włodarzom Ustrzyk
Dolnych, którzy po raz pierwszy na swoim terenie gościli przedstawicieli kajak-

polo i piłki wodnej, bardzo podobała się
taka forma upowszechniania i promowania sportu wśród dzieci i młodzieży.
Za rok jubileuszowy X Festiwal
Sportów Wodnych. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego gospodarzem,
ale burmistrz Henryk Sułuja już zgłosił gotowość organizacji kolejnej imprezy w bieszczadzkiej stolicy, deklarując nie tylko użyczenie obiektu, ale
również pomoc finansową i organizacyjną. Uczestnikom festiwalu bardzo
podobały się bieszczadzkie połoniny,
podkreślali również gościnność i życzliwość „gospodarzy”. Oni również chęt-

Michał Piróg – najlepszy zawodnik zawodów pływackich gimnazjów

nie tu wrócą, chociaż dla niektórych z
nich oznacza to pokonanie odległości
prawie tysiąca (Szczecin) kilometrów.
 Wojciech Kudlik
 Zdjęcia Jerzy Potentas
Zdjęcia z imprezy prezentujemy na 4. okładce.
Dagmara Głód – najlepsza zawodniczka
zawodów pływackich szkół ponadgimnazjalnych
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50-lecie
TKKF
w Siemianowicach Śl.
26 października 2007 r. w Domu
Kultury„Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbyły się uroczystości związane z
obchodami 50-lecia TKKF. Udział w nich
wzięło kilkudziesięciu najbardziej zasłużonych działaczy tej organizacji, obecne
były także władze miasta Siemianowice Śl. oraz Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Na przestrzeni wielu lat władze
TKKF w Siemianowicach Śl. wypracowały różnorodne formy współpracy z władzami miasta – Urzędem Miejskim oraz
Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Wieloletnia owocna współpraca uhonorowana została przez Zarząd
Główny TKKF okolicznościowymi medalami z okazji 50-lecia działania. Podczas uroczystości medale i odznaczenia
otrzymało również wielu działaczy TKKF,
a całość uświetnił prowadzony przez
Bogdana Wantułę koncert młodych talentów.
Przybyłych na uroczystości przywitał prezes ZM TKKF Ryszard Seręga.
Wśród przybyłych byli ludzie związani ze światem siemianowickiego spor-
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tu, którzy od wielu lat pracują nad krzewieniem idei organizacji TKKF wśród
lokalnych mieszkańców. Pośród zaproszonych gości byli również prezydent
Miasta Siemianowice Śl. Jacek Guzy,
wiceprzewodniczący ZG TKKF Antoni
Jazienicki oraz prezes SSM Stanisław
Kowarczyk.
Uroczystość ta była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności TKKF. Ryszard Seręga w
swoim wystąpieniu podkreślił, że powołana 3 maja 1957 r. przez grono entuzjastów organizacja stawiała jako główny

cel regularną aktywność fizyczną Polaków i idea ta jest skutecznie kontynuowana do dziś. W 1976 r. powstała w Siemianowicach Śl. Miejska Rada Kultury
Fizycznej, która później przekształcona
została w kolejne podmioty zarządzające tym stowarzyszeniem. Najstarsze
ogniska to „Rytm” działające przy SSM,
„Jedność” przy Hucie Jedność oraz „Bartek” przy KWK Siemianowice.
- Na zajęciach ruchowych spotykamy się od kilkudziesięciu lat. Preferujemy głównie gimnastykę rekreacyjną
oraz inne ćwiczenia podnoszące spraw-

ność ruchową. Zapraszamy wszystkich
chętnych w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 18.15 do SP nr 1 na osiedlu „Chemik” - powiedziała szefowa „Rytmu”, Danuta Menzla.
Od wielu lat z ogniskiem TKKF „Bartek” związany jest Eryk Rurański: - Tenis
stołowy to moja życiowa pasja. Gram
w niego od najmłodszych lat. Obecnie
trenujemy 3 razy w tygodniu w Zespole Szkół przy ul. W. Budryka w Michałkowicach i liczymy na coraz większy udział
mieszkańców w naszych zajęciach.
Przeobrażenia gospodarcze i społeczne zachodzące w ostatnich latach
w naszym kraju nie wpłynęły na działalność MTKKF. Nadal w jej strukturach
działa kilkanaście ognisk sportowych w
mieście, a organizowane imprezy sportowe gromadzą setki mieszkańców
miasta i regionu. MTKKF prowadzi także Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób
III Wieku. Na organizowanych zajęciach i
warsztatach uczestnicy mogą podnieść
swoją sprawność ruchową oraz nabrać
nowych pozytywnych nawyków przydatnych w życiu codziennym.
Pod patronatem TKKF organizowane i współorganizowane są takie masowe imprezy, jak Cross Siemiona, Bieg
Korfantego a także Sportowy Turniej
Miast i Gmin, w którym Siemianowice
zajęły I miejsce w kategorii miast do 100
tysięcy mieszkańców w 2003 r. Od wielu lat organizowane są również turnieje
dla dzieci i młodzieży na osiedlach SSM
oraz rozgrywki ligi piątek piłkarskich.
Dzięki ogromnemu zaangażowa-

niu swoich działaczy, takich jak Ryszard
Seręga, Zbigniew Krupski i Henryk
Mozler, MTKKF odgrywa coraz większą
rolę w popularyzowaniu sportu w mieście oraz na osiedlach mieszkaniowych.
Przyznane najwyższe odznaczenia i wyróżnienia są podziękowaniem dla działaczy związanych całe życie ze sportem.
Odbierając tak zaszczytne wyróżnienie, Stanisław Kowarczyk podkreślał, że
działalność wychowawczo-społeczna
jest zapisana w statucie SSM.
- Wszczepiliście na naszych osiedlach mieszkaniowych żyłkę sportu, za
co jestem w imieniu władz spółdzielni
bardzo Wam wdzięczny. Życzę następnych 50 lat tak udanej działalności – powiedział prezes SSM.
ZM TKKF w uznaniu za dotychczasowe zaangażowanie został uhonorowany przez Radę Nadzorczą SSM
tytułem Zasłużonego dla Siemianowickiej Spółdzielni, a działacze MTKKF
i spółdzielczości mieszkaniowej Ryszard Seręga i Zbigniew Krupski
otrzymali medal okolicznościowy 50-

lecia SSM za zasługi w krzewieniu rekreacji fizycznej wśród mieszkańców
spółdzielni.
Przyznane najwyższe odznaczenie było też wielkim wyróżnieniem dla
obecnych władz miasta. – Jesteście solą
siemianowickiego sportu. Robicie to z
miłością dla dobra TKKF. Dzisiaj jest okazja, aby przypomnieć te osoby, które w
pozytywistyczny sposób wdrażają w życie idee sportu – stwierdził Jacek Guzy,
prezydent miasta.
Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania odbył się koncert młodych
talentów, który poprowadził Bogdan
Wantuła. Wiele znanych polskich i zagranicznych przebojów zaprezentowały
we własnych aranżacjach saksofonistka
Dominika Seget oraz wokalistka Lucyna Labryga. Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy zaproszeni zostali na okolicznościowy bankiet. Była to
okazja do wielu wspomnień i rozmów
oraz snucia dalszych planów.
25 października 2007 r. odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Siemianowicach Śl., podczas której wręczony został medal dla miasta Siemianowice Śl., przyznany przez Zarząd
Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej za szczególne zasługi w
krzewieniu rekreacji ruchowej i sportu wśród mieszkańców Siemianowic
Śląskich. Medal został przekazany na
ręce przewodniczącego Rady Miasta
Andrzeja Gościniaka i prezydenta
miasta Jacka Guzego. Spotkanie było
okazją do omówienia i podsumowania dotychczasowej współpracy, a także poznania wielu ciekawych faktów z
historii siemianowickiego sportu.
 Dorota Parka
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Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej

Aktywność ruchowa
dorosłych i seniorów

Miłe Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Rok 2007 jest dla nas rokiem szczególnym - rokiem obchodów 50-lecia TKKF. Głównym miejscem tych obchodów są boiska, stadiony, baseny, a ich uczestnikami były tysiące Polaków. Znaleźliśmy też czas, by porozmawiać o dokonaniach, wymienić się doświadczeniami, wyróżnić najlepszych.
16 maja 2007 r. w Warszawie, w siedzibie władz samorządowych stolicy przy Placu Bankowym wyróżniliśmy najlepszych z nas. Marszałek Województwa Mazowieckiego ufundował nam koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
25 listopada 2006 r. wybraliśmy nowe władze TKKF. Bieżąca kadencja władz trwać będzie do listopada 2010 roku. Wierzę, że przy poparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także samorządów terytorialnych, będą to lata dynamicznego rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Celem naszego Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej „dla każdego”, niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego oraz stwarzanie szerokim rzeszom społeczeństwa warunków do systematycznego uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce. Efektem
naszych działań jest widoczny wzrost świadomości i poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności ruchowej w warunkach stworzonych
przez współczesną cywilizację.
Mimo różnych trudności zajmujemy znaczące miejsce wśród stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną w Polsce. Jest to zasługa działaczy, ich otwartości na zmieniające się warunki i potrzeby społeczne, ich zaradności i zaangażowania.
W kolejnym roku działalności powinniśmy kontynuować wcześniej sprawdzone i powszechnie akceptowane formy i metody działania.
Wyrażam przekonanie, że określone w tym dokumencie kierunki działalności TKKF w roku 2008 uchwalone przez Zarząd Główny ułatwią
zaprogramowanie działań w Ogniskach i Klubach R-S TKKF oraz terytorialnych związkach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Warszawa, grudzień 2007
Mieczysław Borowy
Prezes Zarządu Głównego TKKF

Główne kierunki działalności
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 2008 roku
Celem naszej działalności jest:
● uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej,
● rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej dorosłych, młodzieży i dzieci,
● krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród społeczeństwa.
W związku z tym główne działania
programowe ukierunkowane powinny
być na organizację przedsięwzięć z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz sportu rodzinnego, prozdrowotnych form
aktywności fizycznej osób dorosłych i seniorów, integrację poprzez sport, a także
kształcenie i dokształcanie kadr.
Kontynuować należy organizację
między innymi ogólnopolskich akcji i
kampanii promujących aktywność ru-
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● zajęcia sportowe umożliwiające
wspólne uprawianie gier zespołowych
oraz ćwiczeń sprawnościowo-siłowych,
● imprezy sportowo-rekreacyjne,
festyny i zabawy tworzące klimat do
przyjaznej rywalizacji dzieci i rodziców.

chową, takich jak: Sportowy Turniej
Miast i Gmin, „Miesiąc dla zdrowia”,
„Bieg po zdrowie” i „Polska biega”.

Sport dzieci
i młodzieży
Sport determinuje prawidłowy rozwój młodego pokolenia, rozwija zainteresowania i umiejętności sportowe,
kreuje zachowania prozdrowotne, zapobiega narastającym zjawiskom patologii społecznej. Trzeba więc tworzyć warunki i zachęcać do aktywności
sportowej jak najwięcej dzieci i młodzieży, bez względu na ich sprawność
fizyczną i uzdolnienia sportowe.
Działania w tym zakresie należy realizować w formie:
● pozaszkolnych i pozalekcyjnych
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej i zdradzającej niedostatki koordynacji ruchowej,

● zajęć profilaktycznych i korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci,
● obozów, kolonii i zimowisk dla młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dzieci z
rodzin o niskim statusie ekonomicznym,
● zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w miejscu zamieszkania
podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
● nauki pływania, gier i zabaw sportowych oraz aktywnych form turystyki.

Sport rodzinny
Kształtowaniu aktywnego stylu życia w rodzinie musimy poświęcać dużo
uwagi. Wiodącymi formami działalności w tej dziedzinie powinny być:
● rodzinne wczasy rekreacyjnosportowe, których celem jest promowanie aktywnego wypoczynku,
● aktywna turystyka rodzinna –
udział w wycieczkach, rajdach pieszych, konnych i rowerowych oraz spływach kajakowych i rejsach żeglarskich,

Działania w ramach tego kierunku
związane są z promocją zdrowego stylu życia oraz zapobieganiem poprzez
ćwiczenia fizyczne powstawaniu i rozwojowi chorób cywilizacyjnych.
Proponujemy:
● popularyzowanie przykładów
aktywności fizycznej społeczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem sportów i gier tradycyjnych,
● organizowanie rywalizacji sportowo-rekreacyjnej załóg pracowniczych,
● propagowanie różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia
osób aktywnych zawodowo i starszych,
● inicjowanie akcji prewencyjnych
chorób układu krążenia pod hasłem
„Ruch doskonali i uzdrawia serce” i innych przedsięwzięć zachęcających do
stałej troski o zdrowie,
● promowanie aktywności w celu
zapobiegania nadwadze,
● tworzenie grup dysponseryjnych
korekcyjno-wyrównawczych dla schorzeń związanych z podeszłym wiekiem,
● organizowanie obozów profilaktyczno-usprawniających dla seniorów.
Powinniśmy również dążyć do zwiększenia ilości Ośrodków Terapii Ruchowej
dla Osób III Wieku oraz Ośrodków Zwalczania Nadwagi dla Osób Dorosłych.

Integracja
poprzez sport
Integracja osób sprawnych i sprawnych inaczej poprzez sport, rekreację
i turystykę powinna być ważnym kierunkiem naszej działalności. W systemie działań sportowo-rekreacyjnych
TKKF należy uwzględnić organizację:
● integracyjnych imprez sportoworekreacyjnych i turystycznych,
● weekendowych warsztatów sportowo-rehabilitacyjnych,

● zespołów i sekcji ćwiczebnych w
wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych (w zależności
od stopnia niepełnosprawności),
● obozów rehabilitacyjno-sportowych,
● turnusów rehabilitacyjnych dla
osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.
Realizacja tych zadań wymaga
współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kształcenie
i dokształcanie kadr
Ważnym celem jest podnoszenie na
wyższy poziom i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nas szkoleń. Wymaga to
dokonania analizy systemu szkolenia,
modyfikacji realizowanych dotychczas
programów, opracowania programów
nowych form rekreacyjnych oraz materiałów metodyczno-szkoleniowych niezbędnych do ich realizacji.
Szkolenie i dokształcanie kadr powinno odbywać się w Centralnym Ośrodku
Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sierakowie oraz w ośrodkach terenowych posiadających odpowiednie warunki i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

Finansowanie
działalności
Źródłami finansowania naszej działalności są składki członkowskie, dochody własne (organizowanie kursów,
obozów, wczasów sportowo-rekreacyjnych, imprez na zlecenie oraz wynajem
obiektów i sprzętu), środki pozyskiwane na realizację zadań publicznych, a
także wpłaty darczyńców. Niedostateczna ilość tych środków stanowi najpoważniejszą barierę w realizacji wielu
zadań statutowych TKKF.
Niezmiernie istotne jest więc wzmożenie wysiłków mających na celu pozyskanie większej ilości środków finansowych. W tym celu należy opracowywać
oferty atrakcyjnych działań, które zainteresują ministerstwa, rządowe agendy
terenowe, samorządy lokalne, środowiska, przedsiębiorców itd. Należy w większym stopniu niż dotychczas ubiegać

się o środki z programów strukturalnych
Unii Europejskiej.

Zadania organizacyjne
Należy nasilić działania prowadzące do:
● powstawania ognisk i klubów rekreacyjno-sportowych TKKF przede wszystkim w małych miastach i gminach,
● zwiększenia ilości informacji o
działalności TKKF w prasie centralnej i
gazetach lokalnych, a także w programach regionalnych ośrodków telewizyjnych i radiowych,
● tworzenia własnych witryn internetowych prezentujących pracę ognisk
oraz instancji TKKF,
● zainteresowania pracodawców
celowością organizacji imprez rekreacyjno-sportowych,
● nawiązania kontaktów międzynarodowych, szczególnie w strefach
przygranicznych, ze stowarzyszeniami
o podobnym jak TKKF profilu działania
w celu wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
● pełniejszego zaangażowania i
odpowiedzialności pracowników oraz
działaczy za gospodarność i zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
Konieczne jest udzielanie pomocy
merytorycznej działaczom ogniw podstawowych poprzez organizowanie
doradztwa, konsultacji i szkoleń.

Imprezy centralne
w 2008 r.
● 1 VI (niedziela) Sportowy Turniej
Miast i Gmin
● 30 V – 1 VI (piątek – niedziela)
Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży – Zamość
● 6 – 8 VI (piątek – niedziela) Ogólnopolski Zlot Ognisk TKKF w Sierakowie
● czerwiec – lipiec – sierpień – akcja obozów sportowych dzieci i młodzieży, akcja „lato w mieście”
● sierpień – kurs instruktorów rekreacji ruchowej aqua fitness
● sierpień – wrzesień - obozy –
Ośrodki Terapii Ruchowej dla osób starszych i dla osób z nadwagą
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Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
dla Powiatu Tarnowskiego
Podsumowanie zawodów
sportowych przeprowadzonych na terenie powiatu tarnowskiego w ramach
Małopolskiego Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
Szkolnego Związku Sportowego w 2007 r.
W nowoczesnych społeczeństwach
sport jest jedną z ważniejszych wartości
kulturowych, wpływających na rozwój
człowieka, jego zdrowie i jakość życia.
Wpojony za młodu, ma stać się elementem ogólnej kultury ludzkiej utrwalonej w procesie edukacji i wychowania
do życia we wspólnocie, jaką jest społeczeństwo. Sport w systemie szkolnym
towarzyszy procesom edukacyjnym i
powinien być traktowany jako swoisty
czynnik wychowania dla przyszłości w
społeczeństwie informacyjnym. Będzie
zajmował coraz mocniejszą pozycję w
szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i
sprawności oraz właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego.
Ważną rolę w organizacji i upowszechnianiu sportu, a szczególnie
sportu dzieci i młodzieży, odgrywają
władze samorządowe każdego szczebla, organizacje pozarządowe, a także środowiska lokalne, stowarzyszenia
sportowe oraz szkoły. Jednym z najważniejszych stowarzyszeń, o rozwiniętych
strukturach w całej Polsce, które realizuje zdania w zakresie sportu szkolnego
jest Szkolny Związek Sportowy. Współdziałanie SZS z władzami samorządowymi różnych szczebli przy realizacji
programu związku potwierdza tezę, że
wspólne działanie dla dobra uczennic
i uczniów każdego typu szkół przynosi
widoczne efekty i zadowolenie młodzieży. Na terenie powiatu tarnowskiego to
współdziałanie jest z każdym rokiem co-
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raz lepsze i przyczynia się do dynamicznego rozwoju sportu dzieci i młodzieży.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy dla Powiatu Tarnowskiego powstał
w 2005 r., po przeprowadzeniu przez
grupę aktywnych działaczy istniejących
Uczniowskich Klubów Sportowych procedury założycielskiej. Dzięki uprzejmości starosty zajmuje siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
przy ulicy Narutowicza 38. Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Komisja Rewizyjna działają w
niezmienionym składzie od momentu
założenia stowarzyszenia.
Zarząd:
Ryszard Okoński - prezes
Edward Cudek – wiceprezes
Rafał Łabuz - wiceprezes
Marzena Misaczek- sekretarz
Mieczysław Drąg - członek
Krzysztof Dziuban - członek
Jakub Jasiak - członek
Ryszard Jasicz - członek
Kazimierz Kuchnik - członek
Eleonora Mrożek - członek
Marek Robak - członek
Krystian Skalak - członek
Komisja Rewizyjna:
Mirosław Wajda – przewodniczący
Agnieszka Aksamit-Biel – członek
Maciej Wąsowicz - członek
Działacze związku koordynują
wspólnie z pracownikami Wydziału
Edukacji Starostwa Powiatowego w
Tarnowie i gminnymi organizatorami
sportu realizację kalendarza imprez
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoły
podstawowe), Gimnazjady Młodzieży (gimnazja) oraz Licealiady Młodzieży (szkoły ponadgimnazjalne) na
terenie powiatu. W każdej gminie są
osoby odpowiedzialne za organizację imprez sportowych (w niektórych
dwie - inna dla szkół podstawowych a
inna dla gimnazjów) w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady Młodzieży Małopolskiego Systemu Współ-

zawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego.
Zawody Licealiady Młodzieży są organizowane tylko na szczeblu powiatu półfinały i finały powiatowe bez eliminacji gminnych, ze względu na liczbę
dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie tarnowskim.
W Licealiadzie Młodzieży skład półfinałów powiatowych ustalany jest na
podstawie wyników danej dyscypliny w
roku poprzednim. Z zawodów gminnych
do półfinałów lub finałów powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady
Młodzieży oraz z półfinałów do finałów
powiatowych kwalifikują się najlepsze
drużyny lub zawodnicy indywidualnie,
zgodnie z opracowanym na podstawie
Regulaminu Małopolskiego Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i
Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Tarnowie, Regulaminem Kwalifikacji
i Awansu w zawodach organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w
Tarnowie:
1. W biegach przełajowych indywidualnych z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikuje się po 6
osób w każdej kategorii. Do finału wojewódzkiego z finału powiatowego kwalifikuje się po 6 osób w każdej kategorii wśród szkół podstawowych (osobno
kl. IV, V, VI) i po 6 dziewcząt i chłopców z
gimnazjów (osobno kl. I, II, III).
2. W biegach przełajowych sztafetowych z zawodów gminnych do finału
powiatowego kwalifikuje się po dwie
sztafety wśród dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych i gimnazjów. Z finału powiatowego do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się po dwie sztafety wśród dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i gimnazjów.
3. W grach zespołowych z zawodów gminnych do półfinału powia-

towego awansuje mistrz gminy. Z
każdego półfinału do finału powiatowego awansują po dwie drużyny, które rywalizują w finale systemem „każdy z każdym” bez zaliczenia wyników z
półfinałów. Do zawodów rejonowych
kwalifikuje się mistrz powiatu.
4. W czwórboju LA z zawodów
gminnych do finału powiatowego
kwalifikuje się mistrz gminy. Do zawodów rejonowych kwalifikuje się po
dwie drużyny z powiatu.
5. W tenisie stołowym drużynowym
z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje mistrz gminy, z
półfinałów powiatowych do finału kwalifikuje się po dwie drużyny, a do zawodów rejonowych z finału powiatowego
kwalifikuje się po dwie drużyny.
6. W tenisie stołowym indywidualnym z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje po 3
dziewczęta i 3 chłopców. Z każdego
półfinału do finału powiatowego kwalifikuje się po 8 zawodniczek i zawodników. Z finału powiatowego do zawodów rejonowych kwalifikuje się po
6 zawodniczek i zawodników.
7. W lidze lekkoatletycznej indywidualnej z gminy do finału powiatowego
awansują po 3 osoby w konkurencjach
biegowych i po 2 osoby w konkurencjach technicznych i tak samo z finału
powiatowego do finału wojewódzkiego, a w lidze drużynowej do finału powiatowego kwalifikuje się mistrz gminy, a do zawodów rejonowych po dwie
drużyny z finału powiatowego.
8. W szachach szkół podstawowych z zawodów gminnych do finału powiatowego kwalifikują się po 3
dziewczęta i 3 chłopców, a z finału powiatowego do zawodów wojewódzkich kwalifikują się po 4 dziewczęta
i 4 chłopców. W szachach szkół gimnazjalnych z zawodów gminnych do
finału powiatowego kwalifikuje się
mistrz gminy, a z finału powiatowego
do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się mistrz powiatu.
9. W halowej piłce nożnej z zawodów gminnych do półfinału powiatowego awansuje mistrz gminy.
Z półfinałów powiatowych do fi-

nału kwalifikują się po dwie drużyny, a
do zawodów rejonowych z finału powiatowego również dwie drużyny.
W Licealiadzie Młodzieży z każdego półfinału do finału powiatowego awansują po dwie drużyny, które
rywalizują w finale systemem „każdy
z każdym” bez zaliczenia wyników z
półfinałów. W dyscyplinach indywidualnych każda szkoła zgłasza uczniów
do finału powiatowego.
Wszelkie sprawy sporne i protesty, które mogą mieć miejsce na zawodach sportowych wszystkich szczebli w powiecie tarnowskim rozpatruje
Komisja Dyscyplinarna Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego, która działa w składzie: Marek Srebro dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Tuchowie, Krzysztof Dziuban - Gimnazjum Ciężkowice, Mieczysław Drąg - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tuchów.

Igrzyska Młodzieży
Szkolnej (szkoły
podstawowe)
W 2007 r. w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe)
rozegrano 47 imprez sportowych –
26 półfinałów powiatowych i 21 finałów - na terenie powiatu tarnowskiego w ramach Małopolskiego Systemu
Współzawodnictwa
Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego. Wzięło w nich udział
ponad 3400 uczestników - uczniów
z większości szkół podstawowych. W
zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich powiat tarnowski reprezentowało ponad 300 uczniów.
Najlepsze rezultaty na szczeblu województwa małopolskiego w
2007r. osiągnęli:
1. Indywidualne biegi przełajowe:
VII miejsce - Artur Kiełbasa – SP Bogoniowice, Patryk Budzik – SP Pleśna
2. Czwórbój LA dziewcząt: V miejsce - SP Tuchów
3. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt: V miejsce - SP Wojnicz
4. Minikoszykówka dziewcząt: V-VI
miejsce - SP Tuchów

5. Minisiatkówka dziewcząt: IV miejsce - SP Rudka
6. Rytm- muzyka- taniec: II miejsce
- SP Bobrowniki Wielkie
W sumie w zawodach wszystkich szczebli SZS dla uczniów szkól
podstawowych wzięło udział prawie
3800 osób.

Gimnazjada
Młodzieży
W ramach Gimnazjady Młodzieży
odbyło się 49 zawodów w dyscyplinach:
indywidualne biegi przełajowe dziewcząt, indywidualne biegi przełajowe
chłopców, sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt, sztafetowe biegi przełajowe
chłopców, minipiłka koszykowa dziewcząt, minipiłka koszykowa chłopców,
minipiłka siatkowa dziewcząt, minipiłka siatkowa chłopców, minipiłka ręczna dziewcząt, minipiłka ręczna chłopców, minipiłka nożna „7-mki”, czwórbój
LA dziewcząt, czwórbój LA chłopców,
tenis stołowy drużynowy dziewcząt, tenis stołowy drużynowy chłopców, tenis
stołowy indywidualny dziewcząt, tenis
stołowy indywidualny chłopców, halowa piłka nożna chłopców, halowa piłka nożna dziewcząt, szachy dziewcząt,
szachy chłopców, w tym 26 półfinałów
powiatowych i 23 finały na terenie powiatu w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku
Sportowego, w których wzięło udział
prawie 3100 uczniów z gimnazjów. W
24 zawodach rejonowych i finałach
wojewódzkich powiat tarnowski reprezentowało ponad 400 zawodników. W
sumie w zawodach wszystkich szczebli SZS dla uczniów gimnazjów wzięło
udział ponad 3500 osób.
Najlepsze rezultaty na szczeblu
województwa w 2007r. osiągnęli:
1. Szachy indywidualne chłopców:
I miejsce - Smoła Michał - Gimnazjum
Skrzyszów
2. Sztafetowe biegi przełajowe: IV
miejsce - Gimnazjum Gromnik
3. Indywidualne biegi przełajowe:
I miejsce - Daniel Potok - Gimnazjum Paleśnica
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II miejsce - Radosław Truchan Gimnazjum Jastrzębia
V miejsce - Mariusz Iwaniec - Gimnazjum Jastrzębia
4. Szkolna liga LA – zawody drużynowe: VI miejsce- Gimnazjum Wojnicz
5. Szkolna liga LA – zawody indywidualne:
IV miejsce: sztafeta 4*100 metrów
- Gimnazjum Wola Rzędzińska
Tomasz Mikrut - Gimnazjum Wola
Rzędzińska, Mateusz Kiełbasa - Gimnazjum Wola Rzędzińska, Natalia Bartnik - Gimnazjum Wierzchosławice
V miejsce: Katarzyna Bryg - Gimnazjum Wola Rzędzińska, Krystian Czyż Gimnazjum Wierzchosławice
VI miejsce - sztafeta 4*100metrów
- Gimnazjum Wojnicz
Małgorzata Kluska - Gimnazjum
Wojnicz

Licealiada
Młodzieży
W ramach Licealiady Młodzieży
odbyło się 39 zawodów, w tym 22 półfinały powiatowe i 17 finałów na terenie powiatu w ramach Małopolskiego
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego
Związku Sportowego, w których wzięło udział prawie 2000 uczniów. W 21
zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich powiat tarnowski reprezentowało ponad 300 zawodniczek
i zawodników. W sumie w zawodach
wszystkich szczebli Szkolnego Związku Sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział prawie 2300 uczestników.
Najlepsze rezultaty na szczeblu
województwa w 2007r. osiągnęli:
1. Sztafetowe biegi przełajowe: II
miejsce - ZSP Tuchów
Miejsce

2. Indywidualne biegi przełajowe: I miejsce - Jarosław ZabawskiZSP Tuchów
Ogółem we wszystkich zawodach i
imprezach sportowych przeprowadzonych w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku
Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych w roku 2007 wzięło
udział ponad 9500 uczestników z większości szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego. W większości byli
to uczniowie niezrzeszeni w żadnych
stowarzyszeniach sportowych, którzy
przygotowywali się specjalnie do tych
zawodów i dla których to sportowe
współzawodnictwo było jedyną możliwą formą rywalizacji z rówieśnikami.
Prowadzenie współzawodnictwa oraz
realizacja pełnego kalendarza wymaga
jednak dość sporych nakładów finansowych, bez których rywalizacja nie
może się odbywać na odpowiednim
poziomie. Takie środki są przeznaczane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na pełną realizację kalendarza
Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
Szkolnego Związku Sportowego, przede wszystkim na:
- zakup nagród (medale lub puchary), dla zwycięzców finałów powiatowych współzawodnictwa szkół
podstawowych i gimnazjów powiatu tarnowskiego,
- koszty organizacyjne imprez opłaty sędziów finałów i półfinałów
powiatowych zawodów dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu powiatu tarnowskiego.
Zarząd Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego dla Powiatu Tar-

nowskiego prowadzi od roku szkolnego 2005-2006 współzawodnictwo na
najlepszą szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną powiatu tarnowskiego w zakresie sportu
szkolnego. Wyniki tego współzawodnictwa przedstawia tabela.
Działania te mają przyczynić się,
aby życie sportowe powiatowych
szkół i to zarówno ponadgimnazjalnych, jak i podstawowych oraz gimnazjów, było jeszcze bardziej aktywne,
a każda sala gimnastyczna oraz boisko sportowe zapełnione było przez
rzesze uczniów uprawiających sport
i uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
Podsumowując działalność w zakresie sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu tarnowskiego, trzeba
stwierdzić, że wszystkie zmiany idą w
bardzo dobrym kierunku. Zwiększa się
systematycznie liczba uczniów i szkół
biorących udział we współzawodnictwie (zarówno podstawowych, jak i
gimnazjów). Podnosi się także poziom
sportowy rozgrywek we wszystkich dyscyplinach, a organizacja zawodów jest
coraz lepsza. Współpraca Starostwa
Powiatowego z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym przynosi
pożądane efekty i konieczne jest tylko
(jeżeli będzie to możliwe) zwiększenie
środków finansowych i będzie można mówić o wzorcowej wręcz realizacji na terenie powiatu tarnowskiego
Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
Szkolnego Związku Sportowego.

Rok szkolny 2005-2006

 Ryszard Okoński
prezes Powiatowego Związku Sportowego
dla Powiatu Tarnowskiego
dr hab. Edmund Juśko
naczelnik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Tarnowie
Rok szkolny 2006-2007

Igrzyska

Gimnazjada

Licealiada

Igrzyska

Gimnazjada

Licealiada

I

SP Tuchów

G. Zakliczyn

ZSP Tuchów

SP Gromnik

G. Ciężkowice

ZSP Tuchów

II

SP Gromnik

G. Gromnik

ZSOiZ Ciężkowice

SP Tuchów

G. Wola
Rzędzińska

ZSOiZ
Ciężkowice

III

SP nr 1 Wola
Rzędzińska

G. Ciężkowice

ZSLiT Wojnicz

SP Wojnicz

G. Wojnicz

ZSLiT Wojnicz
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Konferencja
LZS

14-15 grudnia 2007 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO odbyła się zorganizowana
przez Krajowe Zrzeszenie LZS konferencja na temat „Środowisko wiejskie
w strategii rozwoju sportu w Polsce do
roku 2015”.
W konferencji, na której Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowała
podsekretarz stanu Grażyna Leja, wzięło udział blisko 200 osób, w tym działacze samorządowi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, trenerzy i
organizatorzy sportu dzieci i młodzieży
oraz sportu osób niepełnosprawnych w
środowisku wiejskim.
Omówienia „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” w kontekście
tematyki konferencji dokonał radca ministra Sportu i Turystyki z Departamentu
Sportu Powszechnego, dr Jerzy Eljasz.
Problematykę możliwości finansowania z funduszy europejskich w latach
2007–2013 projektów możliwych do
opracowywania przez Zrzeszenie LZS
przedstawił Dariusz Bliźniak – doradca z Krajowej Sieci Doradców Europejskich Towarzystwa Inicjatyw Społecznych Nowy Świat.
W dyskusji po obu prezentacjach zabrało głos dwunastu uczestników.
Do najistotniejszych problemów poruszanych w dyskusji należały:
- Rozszerzenie możliwości dostępu
dzieci i młodzieży wiejskich do obiektów
sportowych, m. in. w formie dowożenia
na naukę pływania.
- Zabieganie o zwiększenie nakładów finansowych samorządów wszystkich szczebli na sport.
- Opracowanie na potrzeby małych
klubów sportowych uproszczonej dokumentacji finansowo-księgowej.
- Propagowanie przyjmowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
strategii rozwoju sportu.
- Propagowanie możliwości pozyskiwania środków unijnych na potrzeby
wiejskiego środowiska sportowego.
Wnioski końcowe przyjęte zostały
15.12.2007 r. na posiedzeniu plenarnym
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia
LZS, na którym oceniono także realizację

przyznanych na 2007 r. zadań, przyjęto
projekty planów na 2008 rok.
Oceniając realizowane w 2007 r. zadania, należy podkreślić, że rok 2007
był kolejnym rokiem drastycznego
zmniejszenia dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Spowodowało to znaczne ograniczenie poszczególnych zadań, a co za tym idzie
zmniejszony został zasięg działań realizowanych ze środków budżetowych i
funduszu rozwoju kultury fizycznej.
Realizowane imprezy w 2007 r.
dofinansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Krajowe Zrzeszenie LZS realizowało
13 zadań, w ramach których zorganizowano 718 imprez dla ponad 180 tysięcy
uczestników z 16 województw. Zadania
były realizowane wspólnie z Wojewódzkimi Zrzeszeniami LZS i klubami.
Pod względem finansowym rok
2007 podobnie jak 2006 był trudny, na
szczęście nie przełożyło się to na wyniki sportowe.
Podsumowanie roku sportowego liczone osiągnięciami klubów LZS
w sporcie młodzieżowym wypadło dobrze. Odnotowano kolejny rok dobrych
wyników klubów LZS we współzawodnictwie sportu młodzieżowego. Zrzeszenie zdobywało punkty w 51 dyscyplinach sportu. Dorobek 584 klubów
LZS to 27 347,3 pkt. co stanowi ponad
20% wszystkich punktów. Istotny wkład
w dorobek Zrzeszenia ma 12 dyscyplin.
W tych dyscyplinach Zrzeszenie w skali kraju zdobywa prawie 49% punktów,
w zapasach kobiet prawie 77% pkt., a
w pierwszej dwudziestce klubów 16 to
kluby LZS (na pierwszym WLKS Siedlce-Iganie Nowe, drugie Cement Gryf
Chełm), 65% punktów zdobywają zapasy styl wolny M, a w pierwszej dwudziestce jest 14 klubów LZS (pierwsze
miejsce Orzeł Namysłów, drugie AKS
Białogard), kolarstwo 63% to punkty
klubów LZS i w pierwszej dwudziestce 13 klubów LZS (na pierwszym miej-

scu w kraju ALKS Stal Grudziądz), podnoszenie ciężarów ponad 65% punktów
i 5 pierwszych klubów w Polsce (pierwsze miejsce Mazovia Ciechanów, drugie
WLKS Siedlce Iganie Nowe, trzeci Znicz
Biłgoraj, czwarty Unia Hrubieszów i piąty LKS Dobryszyce), łucznictwo zdobyło
61% punktów, w dwudziestce 9 to kluby
LZS (najlepsze kluby to Łucznik Żywiec,
trzeci Stella Kielce), prawie 57% punktów w kraju zdobyły zapasy styl klasyczny, w dwudziestce najlepszych klubów
10 to kluby LZS (czołowe kluby w kraju:
drugie miejsce AKS Piotrków Trybunalski, trzeci Sobieski Poznań), bardzo duże
sukcesy (najlepsze kluby w kraju GLKS
Nadarzyn i Odra Głoska Księgienice) i
ponad 41% to dorobek tenisa stołowego, lekkoatletyka 33% i biegi przełajowo 46% (w obu dyscyplinach najlepszy
klub w Polsce to Podlasie Białystok), saneczki (najlepszy klub UKS Nowiny Wielkie) - 50% punktów i klubów w Polsce,
narciarstwo klasyczne to prawie 50% i
ponad 50% punktów (drugi klub w Polsce Wisła Ustronianka).
Bardzo duży wkład w dorobek punktowy poszczególnych województw w
2007 r. wnoszą kluby LZS i tak LZS z województwa lubelskiego do dorobku województw wnoszą prawie 46% punktów, województwa podlaskiego 42%,
świętokrzyskiego ponad 33%, lubuskiego ponad 30%, zachodniopomorskiego
prawie 30%, warmińsko-mazurskiego
ponad 23%, łódzkiego 14%, dolnośląskiego 17%. Mniejsze wartości uzyskują
woj. mazowieckie (ponad 15%), wielkopolskie (ponad 17%), najmniej zdobywa woj. podkarpackie (ponad 10%). Generalnie można powiedzieć, że co piąty
punkt w skali kraju zdobywają zawodnicy z klubów LZS.
W rywalizacji międzynarodowej w
dyscyplinach olimpijskich zawodnicy
LZS w 2006 r. (brak danych za 2007 r.)
zdobyli 13,16% punktów, a np. zawodnicy AZS 15,62%, MON 6,16%, START
5,99%, SZS 5,38%.
Te osiągnięcia to potwierdzenie
osiągnięć w sporcie młodzieżowym.
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W środowisku
polonijnym

Reprezentacja Polski na mecz z Niemcami
Zwycięskie rodziny w M. Lekarzy: I m. Kociszewscy (Jacek, Farina, Tomasz) - ekipa z Niemiec, II m. Grabowscy
(Urszula, Tadeusz, Damian) z Warszawy, III m. Musurowie (Lesław, Dorota, Małgorzata) z Warszawy

Ringo 2007
- w Europie i na świecie

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło ogromną szansę dla
gry w ringo, jedynej dyscypliny sportu
światowego, w której wszystko jest polskie. Wkład ringo w realizację europejskiej idei „Calos Cagathos” - XXI-wiecznego Społeczeństwa Wiedzy i Internetu
dokumentuje wygranie w 2007 r. Konkursu Projektów Unii Europejskiej
Programu Leonardo da Vinci. Tym samym ringo jest jedyną dyscypliną
sportową, w której Unia Europejska
uznała polską ideę oraz jej realizację
za oryginalny wkład Narodów Zjednoczonej Europy we wdrożenie unikalnych w skali światowej idei:
- wszechstronnego rozwoju fizycznego i psychicznego,
- profilaktyki i rehabilitacji psychomotorycznej,
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- powszechnej dostępności dla
wszystkich grup wiekowych i zawodowych,
- antiagingu.
Sukces ten jest bardzo cenny, gdyż
Program Leonardo da Vinci „Uczenia się przez całe życie”, zajmujący się
wzrostem wartości kapitału ludzkiego,
jest największym i najbardziej prestiżowym z międzynarodowych programów UE w tym zakresie. Sukces ten, o
ile nam wiadomo, ringo uzyskało jako
jedyna z uprawianych w Polsce dyscyplin sportowych. Decyzja UE jest kolejnym obiektywnym świadectwem roli
ringo w budowie i wzmacnianiu przez
sport kondycji psychofizycznej każdego obywatela UE i jego rodziny, a także podniesieniem jego znaczenia dla
antiagingu – procesu utrzymywania

sprawności sportowej i intelektualnej
społeczeństw europejskich przez całe
życie, w szczególności naukowców,
przedsiębiorców i menedżerów.
Prezentacji przedstawionych walorów psychomotorycznych ringo dokonali pracownicy naukowi, działacze i zawodnicy na dwóch międzynarodowych
konferencjach poświęconych ekologiczno-technologicznej rewitalizacji regionów Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) z okazji obchodów jego
70-lecia w Stalowej Woli.
1. Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „COP - Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”, pod patronatem
prezydenta RP oraz rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 7
listopada 2007 r.
Wykład dr n.med. Krystyny Anioł-

Strzyżewskiej i prof. Włodzimierza
Starosty „Znaczenie aktywności ruchowej dla zachowania i polepszania zdrowia człowieka” spotkał się z
uznaniem międzynarodowego grona słuchaczy, a pokazy i naukę gry na
nawierzchni trawiastej i w hali sportowej przeprowadził zastępca ds. sportowych Międzynarodowej Federacji Ringo, mgr Mariusz Wangryn z czwórką
najlepszych w Polsce juniorów.
2. „Forum Inwestycyjne COP 70”
pod patronatem prezydenta RP oraz
prezydenta Miasta Stalowa Wola, 9 listopada 2007 r.
Wykład promujący polskie idee i
technologie sportowe wygłosił prof. Antoni Stasch.

Największe sukcesy
Największą międzynarodową imprezą ringo w mijającym roku były połączone 35. Jubileuszowe Mistrzostwa
Polski, 6. Mistrzostwa Polski Lekarzy i
Pracowników Ochrony Zdrowia oraz
Trzeci Mecz Reprezentacji Młodzieżowej Polski i Niemiec w Ringo i w Ringtenisie (pierwszy odbył się w Hamburgu
w 1988 r., drugi w Reclinghausen w
2006 r.). Ta łączona impreza (przeprowadzona 30.06–1.07.2007 r.) zgromadziła na starcie w Radomiu 356 zawod-

Ogromnym sukcesem tegorocznej
działalności w środowisku polonijnym
był udział zawodników ringo polskiego pochodzenia - z Białorusi, Francji,
Kanady, Litwy, Niemiec, USA i Ukrainy
- w XIII Światowych Igrzyskach Polonijnych. Igrzyska te zgromadziły w Słupsku od 30 lipca do 4. sierpnia 2007 r. we
wszystkich dyscyplinach ponad 1000
zawodników. Szczególnie radosnym
wydarzeniem było zaangażowanie
w propagowanie idei ringo naszych
przyjaciół z Litewskiego, Białoruskiego i Ukraińskiego Towarzystwa Ringo.
Dzięki niezwykłej determinacji, woli
walki i bardzo intensywnemu treningowi litewska reprezentacja ringo wywalczyła 6 złotych medali, zajmując
zaszczytne drugie miejsce, w punktacji medalowej ustępując jedynie „gigantowi polonijnemu” - Republice
Federalnej Niemiec. Należy przy tym
pamiętać, że liczba polskojęzycznych
obywateli Niemiec niemal dwukrotnie przekracza liczbę wszystkich obywateli Litwy, a w skali środowisk polonijnych relacja wynosi 1:60.
Wsparcie Narodowych Towarzystw
Ringo przez International Ringo Federation, której prezesuje prof. W. Starosta, niezwykle szybko zaowocowało w 2007 r. znacznym rozszerzeniem
międzynarodowej działalności sportowej, profilaktycznej, antiagingowej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej tej polskiej dziedziny sportu.
 Krystyna Anioł-Strzyżewska

ników z kilku państw, a w ich gronie aż
16 rodzin w kategorii „trójki rodzinne”.
Dwa ostatnie spotkania reprezentacji
narodowych Polaków i Niemców na boiskach sportowych ringo i ringtenisa (w
trudnych warunkach politycznych) pokazały, że sportowe przyjaźnie zawarte
przed ponad dwudziestu laty są jednym
z najtrwalszych elementów jednoczenia
Narodów Europy. Współpraca z bratnią
Worldquoits Federation (Światową Federacją Ringtenisa), powstałą z inicjatywy i
rozwijaną na trzech kontynentach przez
naszych niemieckich sąsiadów, jest wielkim krokiem milowym w propagowaniu
idei ringo i ringtenisa - sportów, które
ze względu na swą wartość i komplementarność psychomotoryczną (ringo - duże boisko,
elementy biegoReprezentacja Polski na międzynarodowy mecz Polska wo-szybkościoNiemcy w ringo i ringtenisie, Radom, 30.06.2007 r. (wywe i kondycyjne,
graliśmy 397:373 pkt.)
ringtennis - mniej1. Michalina Kunecka, Legnickie Towarzystwo Ringo
sza powierzchnia
2. Ilona Nawrot, UKS w Płońsku
boiska, silny ak3. Ada Trawczyńska, UKS w Mogielnicy
cent na refleks i
4. Anna Wangryn, UKS w Mogielnicy
elementy skocz5. Marta Kossowska, UKS w Płońsku
nościowe) są pre6. Grzegorz Majerski, Krakowskie Towarzystwo Ringo
ferowanymi ogól7. Igor Piotrowski, UKS w Płońsku
nospołecznymi
8. Radosław Piotrowski, UKS w Płońsku
dyscyplinami
9. Adam Trawczyński, UKS w Mogielnicy
sportu XXI wieku.
10. Andrzej Teklak, UKS w Mogielnicy
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Rok 2007

- ważny czas dla Polskiego
Związku Sportu Psich Zaprzęgów
Rok 2007 był bardzo ważnym
okresem dla Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów. Nowo wybrane
jesienią 2006 r. władze związku rozpoczęły intensywne prace nad tworzeniem aktywnych i kompetentnych zespołów fachowców, których zadaniem
ma być rozwój sportowy, szkoleniowy, organizacyjny, w tym współpraca
z partnerami krajowymi i zagranicznymi w obszarze szkoleń i działalności sportowej.
Najważniejsze komisje zarządzane
są przez fachowców sprawdzonych w
dziedzinie naszych dyscyplin sportowych (psie zaprzęgi – zimą, jak i w warunkach bezśnieżnych, skijoring – narciarstwo biegowe z psem, bikejoring
– kolarstwo górskie z psem, canicross
– biegi z psem), szkolenia, współpracy
z zagranicą, promocji i rozwoju.

Rozwój dyscyplin
zaprzęgowych
W 2007 r. PZSPZ obserwuje zwiększone zainteresowanie sportem zaprzęgowym przez nowych, młodych
zawodników. Podział aktywności sportowej na starty w ramach Ligi Zaprzęgowej (cykl zawodów dla osób zainteresowanych uzyskaniem licencji
sportowych - jako baza kadrowa dla
Pucharu Polski i kadry Polski) oraz Pucharu Polski i Mistrzostw Polski daje
szansę zmagań sportowych dla zainteresowanych oraz zawodników na różnych poziomach rozwoju sportowego.
W 2007 r. liczba licencjonowanych zawodników wzrosła do 370, w większości zrzeszonych w 29 licencjonowanych
klubach, trenujących i startujących z

ok. 1000–1100 psami ras północnych,
greysterów oraz eurodogów.
Ten rok pokazał, jak duży potencjał drzemie w młodych klubach, co
można było obserwować podczas organizowanych przez nie imprez o
różnym charakterze – od zawodów
Ligi Zaprzęgowej, Pucharu Polski, Mistrzostw Polski , a nawet Mistrzostw
Świata i Europy oraz Pucharu Europy.
Obserwujemy również pewną grupę
mało aktywnych klubów – z pewnością transfery zawodników zweryfikują
ich status.

Pies – istota sportu
zaprzęgowego
Bez właściwej, partnerskiej
współpracy pomiędzy musherem

Reprezentacja Polski, Mistrzostwa Świata Juniorów, Jakuszyce, 17-18.03.2007

Reprezentacja Polski, Mistrzostwa Europy Eurocanicross, Volklingen, 6-7.10.2007

(nazwa zawodnika uprawiającego
sport zaprzęgowy) a psem lub psami
(zdarzają się zaprzęgi składające się
nawet z 12 psów) oraz odpowiedniego systemu opieki nad psami trudno
mówić o prawdziwym sporcie zaprzęgowym.
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów rozwija działania w ramach
komisji dobrostanu (szeroko pojęty
monitoring funkcjonowania psów w
sporcie zaprzęgowym) oraz szkolenia
środowiska zaprzęgowego i weterynarzy przy udziale doświadczonych partnerów z zagranicy (w zakresie opieki
weterynaryjnej i treningów psów).
Warto przypomnieć bardzo pouczające wykłady Christiana Sando-
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za czy Bernarda Pepina, przyjaciół
z Francji, którzy podzielili się z nami
swoją wiedzą dotyczącą treningów
oraz zagadnień sędziowania i organizacji zawodów.

Rosnąca pozycja
PZSPZ na arenie
międzynarodowej
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów stale współpracuje z trzema
największymi światowymi federacjami sportu zaprzęgowego:
- IFSS – International Federation of
Sleddog Sports

- WSA – World Sleddog Association
- ESDRA – European Sled Dog Racing Association
Nasz kolega Jacek Włodarczyk
kolejną kadencję zasiada we władzach
WSA.
Polscy zawodnicy odnoszą sukcesy sportowe i organizacyjne w ramach rywalizacji sportowej i organizacyjnej. Z roku na rok Polacy
zdobywają na imprezach coraz więcej medali, a Polska staje się czołowym organizatorem zawodów o randze międzynarodowej:
- w marcu 2007 r., w Szklarskiej
Porębie – Jakuszycach odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów IFSS w wyścigach psich zaprzęgów na śniegu,
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- w październiku 2007 r. w Kcyni
pod Bydgoszczą gościliśmy uczestników Mistrzostw Europy ESDRA w wyścigach zaprzęgów w warunkach bezśnieżnych.
Obie imprezy zebrały najwyższe
oceny za poziom organizacyjnym,
sportowy, dobór tras oraz promocję
sportu zaprzęgowego w mediach. Należy wspomnieć o wzorowej współpracy z władzami samorządowymi
Szklarskiej Poręby i Kcyni oraz Powiatu Jeleniogórskiego i Nakielskiego.
Bez ich wsparcia trudno byłoby organizować imprezy na tak wysokim poziomie.
W Polsce odbywają się również zawody o statusie Pucharu Europy.
PZSPZ pretenduje do rangi organizatora Mistrzostw Świata w wyścigach zaprzęgów na śniegu – liczymy,
że takie zawody odbędą się w Polsce
w 2009 lub 2010 r., w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, zimowej stolicy
polskiego sportu zaprzęgowego.

W sporcie ważne
są... wyniki!
Rok 2007 – to czas sukcesów pol-

skich musherów na imprezach międzynarodowych. Koniecznie należy
wspomnieć o startach i sukcesach naszych zawodników podczas zawodów
w słowackim Zubercu (Mistrzostwa
Europy WSA Psich Zaprzęgów). Nasi
sportowcy kolejny raz potwierdzili
swoją przynależność do europejskiej
elity sportu zaprzęgowego, zdobywając wiele metali, w tym złoto w klasyfikacji drużynowej, a nasz czołowy zawodnik, Mateusz Surówka zdobył dla
Polski trzy złote medale.
Mistrzostwa Europy WSA Psich
Zaprzęgów
1. Polska
2. Szwajcaria
3. Włochy
klasa A
Mateusz Surówka - I miejsce (zaprzęg z 8 psami husky, klub DurangoRimo z Niepołomic)
klasa B2
Jolanta Sołek - I miejsce (zaprzęg z
6 psami grenland, klub Durango-Rimo
z Niepołomic)
Małgorzata Krupa - III miejsce
(klub Nunataki z Rabki)
klasa C1
Mateusz Surówka - I miejsce (zaprzęg z 4 psami husky)

Piotr Rakoski – brąz w skijoringu, a
polska sztafeta w składzie Kajetan Jasiczak, Roman Radłowski i Jarek Popłoński zdobyła złoty medal.
W marcu 2007 r. nasi czołowi zawodnicy zdobywali doświadczenia podczas
ME i MŚ na śniegu, w Szwecji i Norwegii.
Bez medali, ale z dużym bagażem wiedzy
wrócili Igor Tracz, Michał Świderski oraz
Marcin Świerżewski.

Kajetan Jasiczak, Mistrzostwa Europy Esdra-Kcynia, 27-28.10.2007

Mikołaj Włodarczyk - V miejsce
(klub Durango-Rimo z Niepołomic)
klasa C2
Paweł Maciąg - I miejsce (zaprzęg
z 4 psami grenland, klub DurangoRimo z Niepołomic)
Maciej Tomaszewski - III miejsce
(klub Nunataki z Rabki)
klasa D1
Mateusz Surówka - I miejsce (zaprzęg z 2 psami husky)
Tomasz Jamroży - II miejsce (klub
Durango-Rimo z Niepołomic)
Mikołaj Włodarczyk - IV miejsce
(klub Durango-Rimo z Niepołomic)
klasa D2
Tomasz Kudełka - I miejsce (zaprzęg z 2 psami grenland, klub Durango-Rimo z Niepołomic)
Agnieszka Błach - III miejsce (klub
Durango-Rimo z Niepołomic)
W klasyfikacji juniorów Mikołaj
Włodarczyk zdobył tytuł mistrza Europy WSA.
Mistrzostwa Świata Juniorów
Srebrny medal wywalczył Kajetan
Jasiczak z zaprzęgiem 4 psów oraz

Mikołaj Waśkowski i Romek Radłowski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Lubieszów, 9-11.11.2007
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Październik 2007 r. to miesiąc największych polskich sukcesów podczas
zawodów międzynarodowych w warunkach bezśnieżnych:
- Igor Tracz zdobył 2 złote medale ME – w klasie bikejoring (w niemieckim Volklingen) i z zaprzęgiem 4
psów (w Kcyni)
- Maciek Wodziński - srebro w
wyścigach zaprzęgów z 8 psami na
ME w Kcyni,
- Olga Musielak – występ w
Niemczech podczas ME (brązowy medal) i złoto w Kcyni – w świetnym stylu
i przy bardzo dużej konkurencji,

- Martyna Piecko (juniorka) – srebro w Volklingen i złoto w Kcyni,
- Janusz Królikowski, weteran
szos – złoto w Volklingen.
- nasi niezawodni juniorzy w canirossie – srebro w Niemczech i w Kcyni dla Wojtka Kasprowicza i brąz dla
Piotra Witkowskiego,
- junior Piotr Rakoski – złoto w bikejoringu w Volklingen obok Kajetana
Jasiczaka (złoto z zaprzęgiem 4 psów i
brąz w bikejoring podczas ME w Kcyni) reprezentują równie wysoki poziom na imprezach na śniegu, jak i w
warunkach bezśnieżnych.

Coraz więcej psich
zaprzęgów
w mediach
Dzięki organizowanym w Polsce
imprezom zaprzęgowym o wysokiej
randze, świetnym wynikom naszych za-

wodników oraz systematycznej współpracy z mediami – sport zaprzęgowy
gości w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Podczas Mistrzostw Europy w Kcyni
miała miejsce pierwsza w telewizji 1,5godzinna transmisja z zawodów. Dzięki 5 kamerom rozstawionym na trasie
widzowie mogli bliżej poznać sport zaprzęgowy i towarzyszące mu emocje.
Polski sport zaprzęgowy będzie się
rozwijał dzięki wielu zaangażowanym
osobom, ich pasji i poświęconemu
czasowi. Dużym krokiem w rozwoju
naszego sportu będzie systematyczna
współpraca z Ministerstwem Sportu i
Turystyki i potencjalnymi sponsorami,
którzy – mamy nadzieję – dostrzegą
korzyści ze współpracy z PZSPZ i będą
nas systematycznie wspierać.
 Cezary Jasiczak
dyrektor ds. promocji
i rozwoju PZSPZ
 Zdjęcia Emilia Waśkowska
Pozostałe zdjęcia prezentujemy
na 3. okładce.

Zostań promotorem zdrowego stylu życia
studiów wyższych - to bardzo dużo,
a kurs instruktorski - to w sam raz”.
Jesteś absolwentem szkoły średniej? Lubisz ruszać się, ćwiczyć, pływać, jeździć konno itp.?
Ćwiczysz jakąś dyscyplinę sportu
choćby rekreacyjnie? Chcesz zdobyć nowy ciekawy i poszukiwany

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, absolwent kursu instruktorów rekreacji ruchowej
w specjalności jazda konna z 2002 r., powiedział,
że „TKKF wypełnia lukę w
polskim szkolnictwie, bo
aby być dobrym instruktorem rekreacji i fachowo namawiać innych do aktywnego trybu życia... ukończenie szkoły
średniej – to za mało, ukończenie

Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i rozpocznij naukę na kursach instruktorów sportu lub rekreacji. Z
ostatnich badań na rynku pracy wynika, że w najbliższym czasie instruktorzy
rekreacji i sportu nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.
Zdobądź ciekawy i bardzo modny zawód, który pozwoli Ci odnaleźć
się na rynku pracy i da pełną satysfakcję z wykonywanego zawodu. Aby
rozpocząć naukę, wystarczy przesłać
zgłoszenie na kurs (można pobrać ze
strony www.maraton.pl), a pracownik
TKKF-u skontaktuje się z Tobą i omówi szczegóły. TKKF szkoli w wielu ciekawych specjalnościach instruktorów
rekreacji i we wszystkich dyscypli-

na rynku pracy w Polsce i za
granicą zawód?
Przyjdź do Toruńskiego
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nach sportu instruktorów sportu.
Prelekcje na kursach prowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wybitni trenerzy
i instruktorzy, zatwierdzeni jako kadra wykładowcza przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Toruński Związek Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd
Miejski w Toruniu na podstawie decyzji Ministra Sportu jest uprawniony
do prowadzenia zawodowych szkoleń
instruktorów rekreacji i instruktorów
sportu. Absolwenci naszych kursów
otrzymują uprawnienia zawodowe i
tytuł instruktora.
Dwunastoletnie doświadczenie w
szkoleniu instruktorów gwarantuje wysoki poziom oraz bardzo dobre efekty
w pracy przyszłych instruktorów.
Toruński Związek TKKF Zarząd
Miejski w Toruniu jest jednym z niewielu stowarzyszeń na terenie naszego województwa , które posiada
taką zgodę już od 1995 r. i szkoli dobrych instruktorów, o czym świadczy
chociażby fakt, że ponad 80% przeszkolonych osób podejmuje pracę
w uzyskanym zawodzie instruktora
rekreacji ruchowej na pełnym etacie

lub wykonuje tzw. zawód po godzinach pracy.
TKKF szkoli również osoby bezrobotne. Jest instytucją wpisaną w rejestr Wojewódzkiego Biura Pracy i ma
zgodę na szkolenia zawodowe.
TKKF posiada w swojej bazie ponad 1000 instruktorów rekreacji i sportu z terenu całej Polski w prawie 20
specjalnościach (dyscyplinach) i bardzo często udostępnia te dane nowo
otwieranym klubom fitness, siłowniom czy innym instytucjom zajmującym się usługami prozdrowotnymi,
pośrednicząc w zdobyciu pracy.
TKKF proponuje wszystkim, którzy uprawiają jakąś dyscyplinę sportu rekreacyjnie i nie mają zamiaru
być mistrzami, aby swoje umiejętności pogłębiali na kursach instruktorskich. Mając drugi zawód, mogą żyć
bardziej konkretnie, a po godzinach
pierwszej pracy łączyć przyjemne z
pożytecznym, czyli nadal uprawiać
ulubioną dyscyplinę sportu, przekazując swoją wiedzę innym i zarabiać,
uzupełniając domowe budżety.
Lokalny rynek pracy w zakresie sportu i rekreacji ciągle potrzebuje zawodowych instruktorów, trenerów i menedżerów. Rozszerzenie

Latino Dance
W związku z rosnącą w Polsce popularnością tańca także w klubach
fitness zauważa się modę na zajęcia
inspirowane tą formą ruchu. Kilka lat
temu pojawiła się forma taneczna latino dance z charakterystycznym balansowaniem biodrami. Do tworzenia choreografii wykorzystuje się
kroki z aerobiku i tańca. Im bardziej
zaawansowana jest grupa, tym więcej kroków i ruchów ramion pochodzi z tańca, a mniej z aerobiku (hi/
lo). W latino dance można doszukać
się elementów zmysłowej rumby, gorącej samby, marszowego paso doble czy bardzo modnej ostatnio salsy.
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Znajdziemy tu także energiczne ruchy tańca cha-cha-cha, z charakterystycznym chasse (są to trzy dostawne
kroczki boczne) oraz kicki pochodzące z wymagającego dobrej kondycji
jive’a.
Trening podczas zajęć latino dance
stymuluje wydolność krążeniowo-oddechową, doskonale wpływa na samopoczucie, dostarczając wiele radości
i pozytywnej energii. Muzyka latynoamerykańska sprawia, że nie trzeba
specjalnej zachęty do tańca, ponieważ
stopy same zaczynają wystukiwać odpowiedni rytm. Uczestnictwo w tej
formie ruchu przynosi dodatkowe ko-

lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie zwiększenie tzw. mobilności zawodowej
szczególnie osób młodych, również
po studiach wyższych, będzie miało ogromny wpływ z jednej strony
na zmniejszenie bezrobocia, a z drugiej na zwiększenie oferty w zakresie
sportu i rekreacji, a na tym TKKF-owi
zależy najbardziej.
A jeżeli absolwent kursu nie podejmie pracy zawodowej jako instruktor, to i tak mając odpowiednią wiedzę w tym zakresie, będzie w swoim
środowisku, rodzinie, wśród przyjaciół
promotorem zdrowego stylu życia.
Jeżeli jesteś zdecydowany czy
jeszcze się wahasz, odwiedź naszą
stronę internetową lub przyjdź do
siedziby TKKF. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Toruński Związek TKKF Zarząd
Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wielkie Garbary 2
www.maraton.pl
e-mail: tkkf@maraton.pl,
szkolenia@maraton.pl
tel. 056 663 47 10,
tel./faks 056 652 21 68

rzyści, takie jak: większa pewność siebie, poczucie własnej atrakcyjności,
przezwyciężenie nieśmiałości, a przede wszystkim poruszanie się z wdziękiem i gracją.

krótki stretching, najczęściej w formie
dynamicznej.
Zakładając, że lekcja latino dance
trwa 55 minut, najdłuższa jej część to
ta, podczas której będziemy się uczyć
choreografii przygotowanej przez instruktora. Zajmie to około 30-40 minut. Może się wydawać, że układ, którego się uczymy, jest celem lekcji. To
jednak tylko środek do osiągnięcia
celu, czyli wzmocnienia układu sercowo-naczyniowego.
W części głównej lekcji latino
znajdziemy kroki zaczerpnięte z zajęć hi/lo. Będą to: step touch, step
out, heel back, grapevine czy V-step.
Jeśli jednak do pracy nóg dołożymy płynne ruchy ramion i kołysanie
biodrami, całość nabierze zupełnie
innego charakteru. W celu uatrakcyjnienia zajęć w układach choreograficznych znajdą się także kroki
taneczne, takie jak: chasse, mambo,
obroty, pivoty, kicki.
Jeżeli w klubie istnieje podział tej
formy na zajęcia dla początkujących i
zaawansowanych, możemy spodziewać się, że tym, którzy opanowali
podstawowe kroki instruktorzy zaproponują trudniejsze połączenia kroków
z przewagą elementów tanecznych, z
bardziej skomplikowaną pracą ramion
oraz całego ciała. Wyraźnie zaznaczą
się także liczne zatrzymania, klaska-

nie, poruszanie barkami lub klatką
piersiową, a także zmiany rytmu i tempa wykonywanych kroków. Po opanowaniu całej choreografii powtarza się
kilkakrotnie cały układ do uprzednio
przygotowanej muzyki, aby skończyć
taniec w momencie ostatniego akordu w muzyce. Jest to tzw. finał.
Podsumowując różnice między
grupami, z pewnością zauważymy, że
w grupach zaawansowanych:
- tempo muzyczne może być trochę szybsze, jeśli technika wykonywania kroków, a szczególnie obrotów i
podskoków jest prawidłowa,
- nazwy kroków podawane przez
instruktora są dobrze znane ćwiczącym, w związku z tym wykonanie kroku po usłyszeniu komendy nie sprawia
trudności,
- metodyka nauczania będzie przebiegała w szybszym tempie (częstsze
zmiany i mniejsza liczba powtórzeń),
- połączenia kroków będą bardziej
skomplikowane,
- w układzie pojawi się dużo obrotów oraz kroki wykonywane tyłem do
instruktora,
- wykorzystanych będzie sporo elementów zaczerpniętych z tańca (tańczyć będzie całe ciało, nie tylko nogi),
- choreografia będzie wielokierunkowa, co może oznaczać np. wykony-

wanie części układu tyłem bądź bokiem do lustra.
Kolejna część zajęć nosi nazwę
cool down. Jest to moment wyciszenia
i uspokojenia organizmu. Wykonując
ruch w wolniejszym tempie, zapewniamy organizmowi obniżenie tętna.
Poczujemy, że nasz oddech się uspokaja. Nie ma tu podskoków, zmniejsza
się zakres ruchu oraz stopniowo eliminuje pracę ramion.
Następnie płynnie przejdziemy do
stretchingu, czyli ćwiczeń rozciągających. Wykonywanie ich będzie miało
na celu rozciągnięcie mięśni najbardziej zaangażowanych podczas lekcji. Każde ćwiczenie wykonuje się bez
sprężynowania, przytrzymując daną
pozycję około 30 sekund.
Mimo że zajęcia latino wymagają
dobrej koordynacji ruchowej i niezłej
kondycji, dają poczucie relaksu i przyjemnego spędzania wolnego czasu.
Trzeba tylko wybrać dla siebie odpowiedni poziom trudności i być cierpliwym. Nie zwracać uwagi na to, czego
nie udało się wykonać, ale cieszyć się,
że znaczną część układu udało się zapamiętać i powtórzyć. Efekty przyjdą
same. Powodzenia.
 mgr Anna Lewandowska-Plińska
instruktor rekreacji ruchowej i
sportu w fitness TKKF Toruń

Lekcja latino dance
Zasadniczo nie różni się od innych
lekcji w stylu tanecznym. Pierwszym
fragmentem jest część wstępna. Rozpoczyna się kilkoma wskazówkami
dotyczącymi postawy i techniki wykonywania kroków. Zajmuje to instruktorowi minutę lub dwie. Następnie
przygotowuje się organizm do wysiłku poprzez rozgrzewkę (około 10 minut), w której pojawią się niektóre kroki wykorzystywane później w części
głównej. Na koniec rozgrzewki, w celu
przygotowania głównych grup mięśniowych do wysiłku, wykonuje się

Od lewej: Justyna Mejer,
Anna Lewandowska-Plińska i Magdalena Wiśniewska - instruktorki fitness w
klubie Wellness Centrum
Bella Line w Toruniu
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Sport i integracja
nad Jeziorem Białym
Sportowa Olimpiada Pokoleń tym razem w międzynarodowym wydaniu.
Chełmskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej zaprosiło ekipy ukraińskie. Goście wyjechali bardzo zadowoleni…
Imprezy organizowane przez
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej mają wieloletnią tradycję. Do Okuninki, nad Jezioro Białe każdego roku pod koniec
czerwca zjeżdżają przedstawiciele
ognisk TKKF z województwa lubelskiego. Od dwóch lat pojawiają się
także ekipy zagraniczne. W tym roku
gośćmi Sportowej Olimpiady Pokoleń byli sportowcy z Łucka i Kowla.
Goście z Ukrainy będą długo i dobrze wspominać pobyt na imprezie
nie tylko z powodu dobrych sportowych wyników, ale także świetnego samopoczucia, jakie zapewnili
im organizatorzy. Przecież Olimpiada Pokoleń to nie tylko rywalizacja
sportowa, to także cała oprawa ar-

tystyczna, poparta zaangażowaniem
wielu ludzi. Tegoroczną olimpiadę
uświetnił zespół Cykady, prowadzony przez Anatola Obucha, który zaprezentował wiele ukraińskich pieśni i tańców.
Prezes chełmskiego TKKF, Wiesława Saganek zaangażowała w
organizację i przeprowadzenie imprezy chyba wszystkich ludzi związanych z chełmskim sportem. Impreza współfinansowana była ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS

CBC oraz ze środków budżetu państwa przy współpracy Ministerstwa
Sportu, Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie, Urzędu Miasta Chełm oraz
Wójta Gminy Włodawa. Dzięki staraniom tak wielu “Przyjaciół Olimpiady
Pokoleń” impreza z roku na rok nabiera rozpędu, a jej poziom organizacyjny jest coraz wyższy.
Oprócz rywalizacji czysto sportowej rozgrywane były plastyczny konkurs ekologiczny i zgaduj-zgadula o
tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Nie było więc czasu na nudę.
Olimpiada stała się okazją do
wręczenia medali 50-Lecia TKKF.

Otrzymali je: Ryszard Nafalski, Mieczysław Uszczuk, Wiesław Dynkiewicz, Piotr Meniów, Andrzej Szarugiewicz, Romuald Dąbrowski,
Bogdan Tymochowicz i Zbigniew
Witkowski. W sportowej rywalizacji
bardzo dobrze spisywali się goście
z Ukrainy, którzy zajmowali czołowe lokaty w większości rozegranych
konkurencji. O imprezie wypowiadali się w samych superlatywach.
- Czuliśmy się tu znakomicie, teraz przyjdzie czas na rewanż. Chętnie
zaprosimy gości z Polski na podobną
spartakiadę organizowaną u nas. To
świetnie, że możemy nie tylko rywalizować ze sportowcami-amatorami
z Polski, ale też nawiązywać znajomości, a nawet przyjaźnie. Organiza-

torzy zaprosili także nasze rodziny,
dbając, by w sport bawiły się przynajmniej trzy pokolenia. To znakomity pomysł. Trzeba tylko przyklasnąć... Wierzę, że Olimpiada Pokoleń
w Okunince to początek naszych coraz częstszych kontaktów... - tak na
pożegnanie powiedziała reprezentantka Łucka, Olena Gryciuk.

Gościem Olimpiady był także Wojciech Kudlik, główny specjalista do
spraw sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu. On także bardzo
pozytywnie ocenił imprezę: - Ministerstwo wspierało i nadal będzie wspierać tego rodzaju inicjatywy. To świetna
promocja zdrowego, sportowego stylu życia. Najwięcej inicjatywy powinny

wykazywać jednak samorządy, gdyż
nasze środki są nadzwyczaj skromne.
To tylko 16 milionów złotych w skali kraju... to kropla w morzu potrzeb.
W przypadku tej imprezy pozyskano
środki z różnych źródeł i wszystko się
udało zgodnie z założeniami. To zasługa organizatorów.
- Jest to realizacja projektu
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś –
Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC
2004-2006 - powiedziała Wiesława
Saganek, prezes chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
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nej, ukazując mechanizmy organizacji imprezy nad Jeziorem Białym.
- Brzmi to skomplikowanie, ale cele
są proste. Promujemy kulturę i sport
przygranicznych rejonów Polski i
Ukrainy, umożliwiamy nawiązanie
kontaktów polskich rodzin z rodzinami żyjącymi po tamtej stronie granicy. W przyszłości musi to zaowocować długotrwałymi przyjaźniami.
Być może nie wszyscy uczestnicy naszego programu mieliby możliwość
wyjazdu za granicę, bo przecież wielu z nich posiada niski status materialny. Tego rodzaju działalność im to
ułatwi... Wreszcie aspekt rywalizacji
sportowej - to przecież propozycja
pożytecznego spędzania wolnego
czasu, a dla młodych ludzi alternatywa na wszelkie patologie dzisiejszej
rzeczywistości. Rozmawiałam z gośćmi z Ukrainy. Pomysłów na przy-

XII Światowe Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych

szłość mamy kilka, ale na razie nie
zdradzam, by nie zapeszyć... Cieszę
się, że nasi goście wyjeżdżają z Oku-

ninki zadowoleni. Wierzę, że my zrobiliśmy dobry początek.
 Mieczysław Suski

Wyniki sportowej rywalizacji Olimpiady
Pokoleń ’07 w Okunince nad Jeziorem Białym
Szachy
1. Walentyn Janiuk (Kowel – Ukraina)
2. Olena Gryciuk (Łuck – Ukraina)
3. Jurij Klimiuk (Łuck - Ukraina)
Pływanie
1. Radosław Poświatowski
2. Monika Sikorska
3. Paweł Zientak
Bieg wokół Jeziora Białego
1. Petro Kopruk (Ukraina)
2. Valentyna Smytikh (Ukraina)
3. Andrey Poznokyewich (Ukraina)
Sztafeta 4x100 metrów
1. Petro Kopruk, Valentyna Smytikh,
Andrey Poznokyewich (Ukraina)
2. Joanna Chojnacka, Marek Strunnik, Kinga Dobraczyńska, Michał Maciejczyk (Puławy)
Tenis stołowy
1. Wiesław Kosowski (MPEC Chełm)
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2. Izabela Krystjańczuk (MPEC
Chełm)
3. Dariusz Wojtczak (Puławy)
Przeciąganie liny
1. Kowel (Ukraina)
2. MPEC (Chełm)
3. Łuck (Ukraina)
Koszykówka
1. LIFT Czuby Lublin
2. Chełm I
3. Cukropol Lublin

3. Monika, Grzegorz i Szymon Leśniccy (TKKF Chełm)
Piłka ręczna
1. Kadra Województwa Lubelskiego
2. Łuck
3. Padwa Zamość

W Szanghaju, w Chinach odbyły
się 2-12 października br. XII Światowe
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
Wzięło w nich udział ponad 7000
sportowców – osób z niepełnosprawnością intelektualną z całego świata.
Przy organizacji zawodów w 25 dyscyplinach sportowych pracowało ponad 100 000 wolontariuszy, organizatorów, sędziów.
Jedną z dyscyplin, w których startowali specjalni sportowcy było kajakarstwo. Zawody rozgrywano na
najwyższej klasy torze regatowym
znajdującym się w dzielnicy Qiungpu,
w północno-zachodniej części wielkiej
metropolii. W Centrum Sportów Wodnych odbywały się równolegle regaty żeglarskie i wyścigi smoczych łodzi.
Wśród blisko 50 zawodników - uczestników zawodów kajakowych - znalazło
się troje Polaków. Specjalni kajakarze z
Poznania i woj. podlaskiego osiągnęli
wspaniałe sukcesy, zdobywając 2 złote,
1 brązowy medal oraz trzykrotnie zajmując 4. miejsce. Przez cały czas igrzysk
opiekowali się nimi trener Maciej Wyszkowski i Małgorzata Petryna.

Reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na XII Światowe Letnie Igrzyska
Szanghaj 2007 w kajakarstwie. Stoją od lewej: Karol Bogdanowicz - zawodnik,
wolontariuszka, Róża Banasik-Zarańska - delegat techniczny, wolontariuszka,
Paweł Pietrzyński - zawodnik, Anna Krzyżanowska - zawodniczka. W dolnym
rzędzie od lewej: Piotr Ciesielski - sędzia, Maciej Wyszkowski - trener, Małgorzata Petryna - koordynator dyscypliny

Siatkówka
1. Zamość
2. Łuck
3. Świt Świdnik

Piłka nożna
1. Syrius Czuby Lublin
2. MPEC Chełm
3. Tabor Chełm

Plener malarski
Dzieci
1. Natalia Maciejewska (Chełm)
2. Natalia Winiarska (Chełm)
3. Andrej Burda (Ukraina)

Sportowy Wielobój Rodzin
1. Kinga, Aleksandra i Radosław Poświatowscy (TKKF Puławy)
2. Lena, Walentyn i Jurij Janiukowie
(Kowel)

Dorośli
1. Katarzyna Poświatowska (Puławy)
2. Aleksandra Kozak (Puławy)
3. Elżbieta Zakrzewska (Chełm)

Zawodnicy przygotowani do startu na dystansie 500 m

Dumą napawa fakt, że w tym wielkim wydarzeniu sportowym uczestniczyły również dwie osoby z kajakowego gremium. Miałam przyjemność
pracować wspólnie z chińskimi organizatorami zawodów i służyć pomocą jako delegat techniczny ds. kajakarstwa z ramienia Olimpiad Specjalnych.
Dzięki przyjaznym działaniom na
rzecz osób niepełnosprawnych środowisku sportowemu udało się kilkanaście lat temu zainicjować i rozwinąć
program kajakarstwa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach
Olimpiad Specjalnych. I tak z niewielkiej grupki treningowej, korzystając ze
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swoich doświadczeń sportowych i wykształcenia, udało się doprowadzić do
ogromnego sukcesu: obecnie kajakarstwo jest oficjalnym sportem realizowanym przez Olimpiady Specjalne w
wielu krajach i zatwierdzonym przez
centralę w Waszyngtonie.
Przed igrzyskami poszukiwano
również sędziów kajakowych z doświadczeniem w Olimpiadach Specjalnych. Takie kryteria spełniał Piotr Ciesielski, który doskonale wywiązał się
z powierzonych mu funkcji sędziowskich w czasie zawodów, jednocześnie
służąc pomocą i radą swoim chińskim
kolegom po fachu.

Wrażenia z wyprawy
na wschód
Po długim locie z Gdańska przez
Monachium szczęśliwie dotarliśmy
do Chin. Gospodarze już na lotnisku
ujęli nas gościnnością -dla uczestników igrzysk przygotowano specjalną
„szybką” linię odprawy paszportowowizowej. Po odprawie okazało się, że
czeka na mnie samochód i angielska
tłumaczka. Jazda do hotelu, który był
przy torze regatowym, zajęła ok. 2,5
godz. Po krótkiej przerwie od razu do
pracy. Spotkania robocze z sędziami
chińskimi i organizatorami zawodów,
wizytacje toru, kontrola sprzętu... Dni
minęły bardzo szybko. Nadszedł wielki dzień, 2 października i ceremonia
otwarcia igrzysk.
Na ogromnym Shanghai Stadium
w ceremonii uczestniczyło wiele tysięcy widzów, wszyscy sportowcy, trenerzy, wolontariusze. Wśród wspierających

śród najlepszych (dość powiedzieć, że
wielu z nich będzie sędziami na igrzyskach w Pekinie).
Dni zawodów minęły bardzo szybko i już trzeba było jechać na ceremonię zakończenia. I tym razem byliśmy
zaskoczeni – wszyscy uczestnicy je-

Na podium złoty medalista w KT-1 500 m Karol Bogdanowicz i
brązowy medalista Paweł Pietrzyński w towarzystwie zawodników z Finlandii i Chin oraz trenera reprezentacji Chin

Olimpiady Specjalne pojawiły się słynne
osoby: Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Colin Farell, Jao Ming, gościem polskiej delegacji była m.in. Maria
Kaczyńska. Formułę otwarcia wygłosił
prezydent Hu Jin Tao. Olimpiady Specjalne, jako członek MKOL, używają ceremoniału olimpijskiego. Podczas ceremonii zaprezentowano również chińską
kulturę i zwyczaje, a przeplatana ją efektownymi pokazami sztucznych ogni.
Uroczystość była transmitowana na
żywo oraz wielokrotnie powtarzana w
chińskiej telewizji.
Po tak fantastycznym otwarciu należało się spodziewać doskonale zorganizowanych zawodów. I tak było.
Wszystkie konkurencje przebiegały
bardzo sprawnie i w uroczystej olimpijskiej oprawie. Niestety, zawody kajakowe trochę zakłócił tajfun o imieniu „Róża”, z powodu którego trzeba
było przerwać rozgrywanie konkurencji. Organizatorzy w tym czasie zapewnili zawodnikom wiele atrakcji tury-

stycznych, tak fascynujących w różnym
kulturowo obszarze. Również i my mieliśmy możliwość zwiedzenia centrum
Szanghaju, wieży telewizyjnej, muzeum, przespacerowania się po słynnej
Nanjing Road oraz zwiedzenia Zhujajlao (czyt. Dżudżajdżao), czyli miasta na
wodzie. Centrum Szanghaju zachwyciło swoją nowoczesną architekturą, rozmachem, tempem życia. Całe miasto
pełne jest rowerów i skuterów, które w
tej liczącej ponad 16 mln mieszkańców
metropolii są najszybszym środkiem
przemieszczania się. Dużą sztuką dla
przeciętnego europejskiego kierowcy
byłaby jazda po szanghajskich ulicach,
szczególnie w godzinach szczytu. Obowiązuje tu bowiem zasada „ na wcisk”,
a każdy manewr sygnalizowany jest
klaksonem. Toteż ulice nie milkną nawet późną nocą.
Jednak system dróg, autostrad i
wielopoziomowych skrzyżowań zapewnia w miarę szybkie przemieszczenie się między dzielnicami.
Dzielnica Quingpu, w której organizowano zawody w sportach wodnych, zasługuje na szczególnie ciepłe
słowa. Gospodarze okazali się niezwykle gościnni, sympatyczni, a co
najważniejsze - doskonale rozumieli wagę organizowanych zawodów
i ich znaczenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Również
ekipa sędziów rekrutowana była spo-
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chali kolumną autokarów ze wszystkich dzielnic Szanghaju. Na czas przejazdu kolumny ruch w metropolii był
zatrzymany!!!
Ceremonia zakończenia była zupełnie odmienna w stylu od otwierającej. Pełna światowych uniwersalnych
elementów, takich
jak występ Jose Carrerasa. Na płycie
stadionu odbywało się wymienianie
kontaktów, koszulek, czapek. Panowa-

Na starcie Paweł
Pietrzyński (nr 4)
oraz Karol Bogdanowicz (nr 5)

ła bardzo rodzinna atmosfera. No i nie
byłoby ceremonii bez fantastycznych
sztucznych ogni.
Nic dziwnego, że wszystkie ekipy
uczestniczące w regatach kajakowych
z wielkim żalem opuszczały gościnną
dzielnicę i całe Chiny. Jeszcze tylko przyspieszona odprawa i... powrót do domu.
Igrzyska minęły, pozostawiając niesamowite, egzotyczne wspomnienia.
Myślę, że były one wielkim sukcesem
organizatorów, a ich najważniejszymi
bohaterami byli niepełnosprawni sportowcy, którzy we wszystkich dyscyplinach sportu pokazali, jak można swoją
niepełnosprawność pokonać. Hasłem
przewodnim igrzysk były słowa „I know
I can” i - jak powiedział prezes Olimpiad
Specjalnych, Timothy Shriver – my
wszyscy powinniśmy to przyjąć za dewizę. Można robić wielkie rzeczy, nawet
żyjąc w bardzo małym miasteczku.
 Róża Banasik-Zarańska

XII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
Igrzyska były szczególnym wydarzeniem, gdyż po raz
pierwszy odbyły się w Azji i dopiero po raz drugi poza USA
(pierwsze odbyły się w Irlandii, w Dublinie). Organizatorzy
spodziewali się, że wraz z 7500 zawodnikami ze 160 krajów w
igrzyskach będzie uczestniczyć 40000 wolontariuszy, 3500 oficjalnych delegatów i tysiące osób z rodzin zawodników, wolontariuszy, widzów i dziennikarzy z każdego kontynentu.
Logo igrzysk jest w kształcie oka z dwiema postaciami zawodników w środku. Przypomina kwitnącą, białą magnolię symbol miasta Szanghaj. Malowane ręcznie pędzlem, jak w tradycyjnym malarstwie chińskim, przekazuje wyraźną wiadomość.
Hasło igrzysk: I know, I can - wiem, że mogę. Hasło wyraża ducha zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy nieustannie dążą do samorozwoju. Odzwierciedla to esencję Olimpiad
Specjalnych:„Równość i Tolerancja”, a także uosabia koncepcję i
misję Olimpiad Specjalnych, którą wyrażają słowa„startuj, dziel
się radością, wymieniaj umiejętnościami i promuj przyjaźń”.
Maskotka igrzysk:„Słoneczny Sanmao”. Pomysł„Słonecznego Sanmao” pochodzi od najbardziej znanej w Chinach postaci
komiksowej. Sanmao (trójwłosy chłopiec) został stworzony przez
znanego, chińskiego rysownika Zhang Lepinga. Chłopiec z okrągłym nosem, parą jasnych oczu i trzema lokami jest znany każdemu mieszkańcowi z uczciwości, żywotności i nieszczędzenia wysiłków w walce z przeciwnościami życia w starym Szanghaju.
Zawodnicy Olimpiad Specjalnych ze wszystkich poziomów sprawnościowych rywalizowali w 25 różnych dyscyplinach olimpijskich i sportach pokazowych.

Dyscypliny oficjalne: pływanie, lekkoatletyka, badminton, koszykówka, bocce, bowling, kolarstwo, jeździectwo, piłka
nożna, golf, gimnastyka, judo, kajakarstwo, podnoszenie ciężarów, jazda na wrotkach, żeglarstwo, softball, tenis stołowy, piłka ręczna, tenis ziemny, siatkówka.
Dyscypliny pokazowe: krykiet, wyścigi łodzi smoczych,
Lion Dancing, MATP.
Ekipa Olimpiad Specjalnych z Polski: 69 zawodników, 20
trenerów, 4 koordynatorów dyscyplin, 14 dyscyplin sportu, kierownik ekipy, 2 zastępców, lekarz ekipy - razem 97 osób.
Polska ekipa – 14 dyscyplin: pływanie - 4 mężczyzn, 2
kobiety, lekkoatletyka - 4 mężczyzn, 2 kobiety, badminton - 2
mężczyzn, 1 kobieta, bowling - 2 mężczyzn, 1 kobieta, kolarstwo - 2 mężczyzn lub 1 M + 1 K, jazda konna - 1 mężczyzna, 1
kobieta, gimnastyka - 2 mężczyzn, 2 kobiety, trójbój siłowy - 3
mężczyzn, 1 kobieta, tenis stołowy - 2 mężczyzn, 2 kobiety, tenis ziemny - 2 mężczyzn lub 1 M + 1 K, koszykówka - 9 zawodników, piłka nożna 5-osobowa - kobiety, 8 zawodników – kobiety, piłka nożna 7-osobowa - 10 zawodników, kajakarstwo
- 2 mężczyzn, 1 kobieta, jazda szybka na wrotkach - 2 mężczyzn, 1 kobieta.
Delegaci techniczni igrzysk: Elżbieta Madejska - tenis
stołowy, Jagoda Maciaszek - jazda konna, Róża Banasik-Zarańska – kajakarstwo, Janusz Rozum - lekkoatletyka
Sędziowie: lekkoatletyka – Janusz Krynicki, Sebastian Jędrzejewski, jeździectwo – Magdalena Jarmuła, gimnastyka –
Andrzej Zdzieszyński, kajakarstwo – Piotr Ciesielski
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Nowatorski sprzęt rekreacyjny
na potrzeby edukacji kultury czasu wolnego
„Jesteśmy w stanie wzbogacić rozwój młodego człowieka, ale przez niewiedzę możemy go ograniczyć. Proces
bowiem jest niepowtarzalny w przypadku każdego
dziecka”
 Ewa Białek
Badania ogólnopolskie, dotyczące
określenia poziomu uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej,
przeprowadzone w 1999 r. przez Główny Urząd Statystyczny [1], potwierdzają wcześniejsze wyniki wielu badaczy
[2, 3, 4]. Stwierdzono, że tylko około 7%
Polaków korzysta z form aktywności ruchowej systematycznie, natomiast 40%
deklaruje chęć uczestnictwa i ma świadomość ich ważności oraz korzyści płynących z udziału w aktywnych formach
wypoczynku. Niestety, pozostała grupa
osób to te, które nie korzystają z aktywnych ruchowo form wypoczynku oraz
twierdzą, że nie mają takich potrzeb.
Taka sytuacja może wynikać z braku „zaszczepienia” aktywności fizycznej w najmłodszych latach (wiek przedszkolny
i szkolny) życia. Przyjmując powyższe
wyniki badań, należy stwierdzić, że ponad 90% naszego społeczeństwa prowadzi niewłaściwy styl życia w zakresie
własnej aktywności fizycznej, co wynika
z istniejących barier.
Do najczęściej wymienianych
przez respondentów barier ograniczających korzystanie z aktywnych form
wypoczynku należą: brak czasu, finanse, brak właściwej oferty, bazy i sprzętu, względy zdrowotne, zmęczenie,
brak zainteresowania czy sprzeciw
rodziny [5, 6]. Wśród wymienionych
barier brakuje jeszcze jednej bardzo
ważnej grupy, a mianowicie barier
edukacyjnych. Badaniami nad nimi w
sposób pogłębiony zajęto się dopiero
pod koniec lat 90. XX wieku [7]. One to
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właśnie mogą utrudniać proces edukacji kultury czasu wolnego, a tym samym upowszechnianie rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) wśród
najmłodszych grup naszego społeczeństwa. Najważniejsze bariery można scharakteryzować następująco:
- brak powszechnego programu edukacyjnego przygotowującego do właściwego korzystania z czasu wolnego,
- uregulowania prawne są rozproszone i nie stanowią spójnego systemu,
- współczesna polska rodzina, jako
podstawowa jednostka wychowania,
nie jest przygotowana do kształtowania
prawidłowych, aktywnych zachowań w
czasie wolnym,
- współczesna szkoła prowadzi proces wychowania w zakresie rekreacji ruchowej raczej spontanicznie, bez szczegółowych planów,
- środowisko koleżeńskie w dużym
stopniu kształtuje niepożądane zachowania wolnoczasowe,
- nieznaczną rolę w tym procesie odgrywają organizacje i stowarzyszenia,
media, kościół i środowiska lokalne, których zadaniem jest popularyzacja rekreacji ruchowej.
Wyszczególniona diagnoza barier
edukacyjnych jest istotnym elementem realizowanej obecnie w Polsce reformy edukacyjnej, która zakłada m.in.,
że najważniejszymi czynnikami warunkującymi proces edukacji kultury czasu wolnego i rekreacji ruchowej są predyspozycje indywidualne dziecka [8].
W procesie tym bardzo ważną rolę powinny spełniać rodzina i szkoła, dla których ważnym zadaniem jest stworzenie
właściwych warunków do rozwoju indywidualnych predyspozycji każdego
dziecka. Nakłada to na te środowiska następujące główne zadania [7]:
- konieczność modernizacji i rozwoju
infrastruktury rekreacyjno - sportowej,
- dążenie do tworzenia szkolnoosiedlowych centrów rekreacji,

- systemowe doszkalanie kadry nauczycielskiej,
- znalezienie właściwego systemu
współpracy ze społecznością lokalną,
- monitorowanie programowania i
realizacji szkolnych programów edukacyjnych,
- zmiana istniejącego systemu realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz działalności SKS-ów i UKS-ów na dostępny dla
wszystkich.
Bardzo ważną rolę w tym procesie
będą odgrywały infrastruktura, urządzenia i sprzęt rekreacyjny, który powinien być bezpieczny, estetyczny i łatwy
w użyciu. Jest on często wymieniany przez respondentów jako poważna
przeszkoda uczestnictwa w procesie
edukacji kultury czasu wolnego (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, dobrowolne zajęcia rekreacyjne i turystyczne [9]).
Taka właśnie pierwsza próba,
uwzględniająca wykorzystywanie nowatorskich propozycji sprzętowych,
została podjęta w niniejszym opracowaniu. Korzystając z wielu różnych propozycji sprzętowych, opracowano i zrealizowano w 2004 r. film dydaktyczny
pt. „Nowatorskie pomoce dydaktyczne
na potrzeby szkolnego wychowania fizycznego” (Pracownia Multimedialna
Katedry Dydaktyki WF w AWF we Wrocławiu) [10].
Autorzy niniejszego opracowania są
przekonani, że jest to dobry początek do
zmian programowych i realizacyjnych
szkolno-rodzinnej edukacji w zakresie
przygotowania dzieci i młodzieży do
właściwego, aktywnego ruchowo stylu
życia w integrującej się Europie.
Opracowanie ma stanowić zbiór
przykładowych form aktywności ruchowej, z wykorzystaniem nowatorskiego
sprzętu, który będzie mógł być popularyzowany i upowszechniany wśród
nauczycieli wychowania fizycznego i
uczniów na lekcjach wychowania fi-

zycznego, na zajęciach pozalekcyjnych
oraz we wszystkich podmiotach publicznych, społecznych i prywatnych prowadzących działalność w zakresie rekreacji i turystyki.
Sprzęt wykorzystany do realizacji
przykładowych rozwiązań metodycznych jest prosty, lekki i bezpieczny dla
uczestników zajęć. Można go stosować
pojedynczo lub łącząc w określone zestawy, tworząc np. tory przeszkód, obwody, stacje ćwiczebne i inne. Można
go wykorzystać na zajęciach z wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, jak również na różnorodnych
zajęciach i imprezach rekreacyjno-turystyczno-sportowych.

Wykaz nowatorskich pomocy dydaktycznych
● Płotek
Płotek wykonany
jest z lekkiego tworzywa sztucznego, tzw.
plastikowej tektury.
Jest elementem składanym, łatwo go przechowywać.
Łączony jest na zatrzaski w dolnej
części u podstawy. Jest bardzo bezpiecznym przyborem, niepowodującym zagrożeń przy ewentualnych kłopotach z
pokonaniem jego wysokości przez ćwiczących. To bardzo istotna sprawa w procesie współczesnej edukacji w zakresie
aktywności fizycznej, ponieważ eliminuje sytuacje stresujące u ćwiczących.
● Tyczka
Tyczka slalomowa z
podstawką to składany
stojak. Wykonana jest ze
sztucznego, elastycznego
materiału i wypukłej podstawy zapewniającej jej stabilność.
● Koszulka
Wyróżnianie się
poszczególnych osób
w zespole jest niezwykle istotne zwłaszcza
podczas zajęć wymagających współzawodnictwa. Elementem odróżniającym poszczególnych
ćwiczących mogą być np. koszulki w

różnych kolorach (dla potrzeb opracowania dostępne w czterech kolorach:
niebieskim, żółtym, zielonym i czarnym). Wykorzystanie charakterystycznego stroju podczas zajęć ruchowych
usprawnia je poprzez:
- łatwiejszą organizację zajęć,
- identyfikowanie się ćwiczących ze
swoim zespołem i grupą,
- tworzenie pozytywnego wizerunku danej grupy,
a w przypadku umieszczenia na koszulkach napisów - promocję danego
programu zajęć, klasy, szkoły i jej środowiska, a nawet danej miejscowości.
● Piłka
edukacyjna
Jest to piłka gumowa, we wnętrzu której znajduje się piasek.
Piłka ta nie odbija się,
dlatego łatwiej nią trafić do celu. Istotną zaletą jest również to, że jest bardzo
estetyczna i niezbyt duża, co ułatwia
chwytanie jej.
● Rzutka
piankowa
Przybór
w
kształcie „rakiety”.
Lekki, poręczny, wykonany z tworzywa
sztucznego, bezpieczny podczas gier i
zabaw. Służy do doskonalenia umiejętności rzutów.
● Ringo
Tradycyjnyprzybór
wprowadzony i upowszechniony w Polsce
w latach 70. przez W.
Strzyżewskiego [11].
Proponowana odmiana ma żywe barwy,
co uatrakcyjnia grę w ringo.
● Pachołek
Wykonany ze sztucznego, dość mocne
go tworzywa, jest bardzo bezpieczny. Wygodny do organizowania zajęć.
● Taśma
Taśma ma 30 m długości, 10 cm sze-

rokości i zawiera podziałkę metryczną.
Jest łatwa do
rozłożenia i do zwinięcia. Przeznaczona
jest do wykonywania pomiarów długości rzutów oraz do prowadzenia zespołowych gier i zabaw
● Niski płotek
Jest to element
wykonany z pianki, na
podstawach którego
narysowane są stopy.
Służy m.in. do doskonalenia umiejętności skoków.
● Znacznik
odległości
Wykonany jest z cienkiego, miękkiego tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Jego średnica wynosi 25 cm. Na
środku każdego znacznika umieszczone są numery od 1 do 6.
Można je wykorzystać do mierzenia
odległości skoków, rzutów, przesunięć,
pchnięć itp.
● Tyczka do skoków

Ma wysokość 2 m, dla bezpieczeństwa ćwiczących zakończona jest gumowymi kulami. Wykonana jest z lekkiego
metalu. Służy do symulacji skoku w dal
o tyczce z określonym celem, do którego służą opisywane wcześniej znaczniki
odległości.
● Podkładka
gumowa
Jest płaską figurą w kształcie koła o
średnicy 30 cm, grubości około 2 cm. Wykonana jest z gumy. Służy jako element antypoślizgowy przy skoku o
tyczce.
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Najistotniejsze cechy prezentowanego sprzętu
- duży stopień bezpieczeństwa,
- łatwe przygotowanie i składanie sprzętu do zajęć,
- możliwość wielu kombinacji ustawienia w zależności od
pomysłowości, kreatywności i
twórczej inspiracji prowadzącego zajęcia,
- podnoszenie atrakcyjności
zajęć,
- motywowanie prowadzącego zajęcia do kreatywnej pracy,
zachęcanie uczestników zajęć
do systematycznego uczestnictwa w nich.

Wnioski końcowe
To pierwsze tego typu opracowanie
dotyczące nowatorskiego sprzętu rekreacyjnego i wykorzystania go dla potrzeb realizacji procesu edukacji kultury
czasu wolnego, promujące i wspomagające przygotowanie społeczeństwa
polskiego do aktywnego ruchowo stylu życia. Kierujemy je przede wszystkim
do nauczycieli wychowania fizycznego,
nauczania zintegrowanego, nauczycieli pracujących w przedszkolach, instruktorów, menedżerów, organizatorów,
wolontariuszy i animatorów rekreacji ruchowej i turystyki.
Z satysfakcją stwierdzamy, że opracowanie to jest wynikiem przemian społeczno-polityczno-gospodarczych zapoczątkowanych w Polsce po1981 r. i
trwającej do dziś transformacji ustrojowej, poprzez m.in. realizowaną reformę
edukacji i zakończony etap procesu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.
Te trzy bardzo istotne zjawiska zaistniałe
na mapie historii Naszego Narodu mają
zdecydowany wpływ na szybkie i intensywne przemiany w stylu życia polskiego społeczeństwa. Jednym z bardzo
ważnych segmentów tego stylu życia i
jego jakości jest edukacja kultury czasu
wolnego, związana szczególnie z przygotowaniem współczesnego człowieka
do korzystania z dóbr (wartości) „Spor-
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tu dla wszystkich” (rekreacji ruchowej).
Omawiane procesy spowodowały, że
dziś możemy składać tę propozycję nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wydaje się, że ta inicjatywa
stanie się początkiem drogi dla edukacji jutra- społeczeństwa informacyjnego
i cywilizacji wiedzy [12].
Jesteśmy przekonani, że propozycja
ta będzie inspiracją do wielu systemowych działań i wpłynie na zmiany postaw
Polaków wobec aktywności fizycznej w
czasie własnym i obywatelskim [13], dotychczas zwanym czasem wolnym.
Przewidujemy, że to pierwsze opracowanie będzie inspiracją do rozwoju
dalszych etapów realizacyjno-badawczych, a mianowicie:
- Etap standaryzacji zaprezentowanego sprzętu, który został poddany ocenie i monitoringowi w zakresie:
- bezpieczeństwa,
- odporności na niszczenie,
- atrakcyjności,
- wykorzystania i przydatności do
zajęć obligatoryjnych i dobrowolnych.
Przewidujemy także, że z przeprowadzonego monitoringu zainicjowane zostaną nowe propozycje w zakresie
udoskonalenia sprzętu i wykorzystania
go jako pomocy dydaktycznych.
- Etap zabiegów o produkcję
sprzętu i pomocy dydaktycznych, jego
promocja, upowszechnianie, a co najważniejsze + zaproponowanie systemu
wprowadzania go do środowisk edukacyjnych.
Promocja i upowszechnianie powinnz być prowadzone w systemie edukacji szkolnej i pozaszkolnej (seminaria,
szkolenia, konferencje, studia podyplomowe, różnorodne imprezy rekreacyjno-turystyczne.
- Stworzenie nowych propozycji
metodycznych (autorskie programy)
wykorzystania nowatorskich pomocy
dydaktycznych w szkolnym wychowaniu fizycznym i szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, zwanej również sportem dla wszystkich.
 Tadeusz Fąk,
 Anita Kaik-Woźniak,
 Andrzej Nowak
AWF we Wrocławiu
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Inwestycje

sport dla wszystkich

– czy zawsze
jak najtaniej?
Jak zbudować obiekt sportowy? Na co zwrócić uwagę
podczas wyboru wykonawców?
Po wprowadzeniu przetargów
na roboty publiczne obserwujemy
ogromną presję zleceniodawców, aby
cena była podstawowym – często jedynym - kryterium rozstrzygającym o
wyniku przetargu. Takie rozwiązanie
bardzo ułatwia życie ogłaszającemu
przetarg, nie trzeba bowiem dokonywać czasochłonnych analiz i porównań ofert, unika się również posądzeń
o kierowanie się przy wyborze oferenta względami pozamerytorycznymi. Niestety, konieczne jest wówczas,
nawet w przypadku prostych zadań,
dokładne przygotowanie specyfikacji przetargowej w celu uniknięcia konieczności wyboru oferenta, którego

oferta nie gwarantuje uzyskania zaplanowanego celu, mimo zgodności
ze specyfikacją.
Należy również pamiętać, że
obiekty sportowe budowane są „na
lata” i całkowita wartość wydatków
związanych z danym obiektem obejmuje nie tylko koszt jego budowy, ale
również eksploatacji, remontów, wymiany sprzętu i wyposażenia, ewentualnych awarii, nieplanowanych wyłączeń z eksploatacji zaburzających
harmonogram wykorzystania obiektu itd.
Niestety, niskie koszty budowy
nigdy nie oznaczają niskich kosztów utrzymania i eksploatacji. Bardzo często jest wprost przeciwnie,
gdyż niskie koszty inwestycji można uzyskać z jednej strony – i to
jest bardzo pozytywne - przez odpowiednie przygotowanie projektu
budowlanego i specyfikacji przetar-

Hala w Czerwieńsku
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gowej, ale częściej przez zastosowanie zarówno przez projektanta,
jak i wykonawcę, rozwiązań niegwarantujących uzyskania oczekiwanych efektów oraz tańszych,
gorszych i mniej trwałych materiałów. Efektem są wyższe nakłady na
utrzymanie i eksploatację. Remonty
w takich obiektach przeprowadzane są częściej i kosztują więcej niż w
obiektach, w których zastosowano
lepsze rozwiązania i bardziej trwałe
materiały. Sądzę, że opisany trend
prowadzi do nieuzasadnionego
uszczuplania budżetów użytkowników w następnych latach przez konieczność przekazywania środków
finansowych na remonty.
 Zależność cena-jakość
W celu unaocznienia jak ważnym
czynnikiem w procesie realizacji inwestycji jest zachowanie odpowiednich, rozsądnych proporcji prześledzimy załączony wykres. Obrazuje
on relacje pomiędzy ceną a jakością
oraz postrzeganie tej relacji przez
trzy grupy zaangażowane w budowę
obiektu, reprezentujące różne punkty widzenia: inwestora, użytkownika,
wykonawcę.
Z doświadczenia wiemy, że za niską cenę nie otrzymamy wyrobu o
wysokiej jakości. Jakość stopniowo

Wideoekran w Hali Olivii

46 sport

dla wszystkich

podnosi się wraz ze wzrostem ceny,
aż do momentu, w którym ze stosunkowo niewielkim wzrostem ceny następuje dość gwałtowny wzrost jakości, następnie dalszy wzrost cen nie
powoduje już zbyt wielkiego wzrostu
jakości – obrazuje to linia koloru zielonego.
Użytkownika interesuje przede wszystkim, by jakość wykonania
była nie niższa niż założona, najlepiej jak najwyższa, gdyż gwarantuje to najlepsze walory użytkowe i
sportowe. Cena nie ma tutaj pod-

stawowego znaczenia. Obrazuje
to pozioma prosta koloru żółtego i
pole nad nią.
Inwestor chce mieć jakość wykonania nie mniejszą niż zakładana, ale
nie może przeznaczyć więcej środków, niż zaplanowano w budżecie
– obrazuje to pole ograniczone linią
koloru niebieskiego.
Wykonawca stara się wykonać
obiekt jak najtaniej – obrazuje to linia koloru czerwonego i pole na lewo
od niej – często nie zwracając większej uwagi na rzeczywistą jakość, by
jak najbardziej obniżyć koszty wykonania. Mając gwarancję czy certyfikaty producenta wyrobów, wybiera
najtańszą ofertę, nie wnikając w szczegóły. Niewielka część wspólna wykresu oznaczona pogrubioną zieloną linią
ukazuje zakres ceny i jakości, w jakiej
można zrealizować inwestycję, aby zostały dotrzymane wszystkie wymagania stawiane przed obiektem.
Z omawianego wykresu widać,
jak dokładnie należy przygotować
specyfikację obiektu, aby otrzymać
to, co się założyło. Otrzymując rezultat zobrazowany cienką linią zieloną
poza częścią wspólną, uzyskujemy
obiekt poniżej oczekiwań użytkownika, o zbyt niskiej jakości (czego nie
zaakceptuje użytkownik) lub o zbyt
wysokiej cenie (czego nie zaakcep-
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tuje inwestor). W pierwszym przypadku w efekcie powstanie obiekt,
w którym będziemy narażeni na zbyt
szybkie zużycie wyposażenia, ewentualne urazy ćwiczących spowodowane niską jakością wyposażenia,
sprzętu sportowego czy podłogi,
oraz większe nakłady na utrzymanie i częstą wymianę szybko zużywającego się wyposażenia. W drugim przypadku wystarczy pieniędzy
na wykonanie części prac, ale na następne inwestor będzie musiał znaleźć dodatkowe środki, czasem przedłuży to tylko czas realizacji, jednak
w przypadku braku rezerw finansowych mogą zostać drastycznie obcięte nakłady na elementy dostarczane w ostatnim okresie realizacji
obiektu, np. na wyposażenie, podłogę sportową lub nawet nastąpi rezygnacja z części programu.
Co jednak się stanie, gdy wykonawca przedstawi ofertę niższą niż
założony kosztorys inwestorski lub
realne koszty wykonania? Czerwona
pionowa linia przesunie się w lewo i
może się okazać, że środki przeznaczone na wykonanie obiektu są zbyt
szczupłe i nie gwarantują jego wykonania zgodnie z założeniami. Wyko-

nawca oferując wykonanie obiektu
poniżej realnych kosztów, może zrobić to w kilku przypadkach:
- w celu wyeliminowania konkurencji (dumping) lub podpisania
umowy na budowę, byleby przetrwać jeszcze kilka miesięcy,
- w przypadku stosowania materiałów niższej jakości, a przez to tańszych, za zgodą inwestora lub bez
jego zgody,

- wykonania obiektu niezgodnie z
projektem,
- zatrudniania pracowników „na
czarno”,
- niepłacenia podwykonawcom
lub dostawcom.
Wszystkie wymienione możliwości są nielegalne, a efekt łatwy do
przewidzenia. Czasem inwestor stawiany jest pod murem, np. jeżeli nie
zaakceptuje tańszych materiałów, to
budowa nie zostanie zakończona w
terminie (to bardzo ważne w przypadku tzw. „dotacji unijnych”), pojawiają się też żądania dopłat, zdarzają
się nawet zejścia z budowy lub bankructwa firm budowlanych. Kto w takim przypadku przejmie gwarancję
za wykonane prace? Czy ktoś odważy
się podjąć odpowiedzialność za prace zanikowe?
W celu uniknięcia takich sytuacji należy uzyskać projekt bardzo
dokładny, szczegółowo opracować
specyfikację przetargową, określając parametry zaprojektowanych elementów, żądać próbek materiałów w
fazie przetargowej. Należy sprawdzać
potencjalnych wykonawców i eliminować z przetargu tych, którzy nie są
w stanie podołać zleceniu, weryfikując ich kondycję finansową, doświadczenie i referencje.
 Wiesław Borkowicz

Hala w stadium budowy
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
23 lipca 2007 r. zostało utworzone Ministerstwo Sportu
i Turystyki; ministrem sportu i turystyki jest obecnie Mirosław
Drzewiecki.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
(Dz. U. Nr 135, poz. 952)
§ 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 dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra sportu i turystyki
§ 1.1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „ministrem”.
§ 1.2. Minister kieruje następującymi działami administracji
rządowej:
1) kultura fizyczna i sport,
2) turystyka.
3. Minister jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.
§ 2.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą
od dnia 16 listopada 2007 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa
Kancelaria Główna
tel. 022 244 32 28
Pytania należy kierować na adres e-mail:
krasucki@msport.gov.pl
 Minister sportu i turystyki
Mirosław Drzewiecki
Sekretariat ministra: Elżbieta Kopka
kopka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 42, faks 022 244 32 55
 Sekretarz stanu: Zbigniew Pacelt
Sekretariat
tel. 022 244 31 44, faks 022 244 32 09
 Podsekretarz stanu: Grażyna Leja
 Podsekretarz stanu: Tomasz Półgrabski
Sekretariat
tel. 022 244 31 08, faks 022 244 32 09
 Rzecznik prasowy: Małgorzata Pełechaty
rzecznik@msport.gov.pl
 Dyrektor generalny: Monika Rolnik
Sekretariat: rolnik@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 40, faks 022 244 32 55
 Biuro Dyrektora Generalnego (BG)
Dyrektor: Alicja Steć
stec@msport.gov.pl
sekretariat
tel. 022 244 31 51, faks 022 244 32 47
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 Departament Sportu Kwalifikowanego
i Młodzieżowego (DSKM)
Dyrektor: Tomasz Marcinkowski
tel. 022 244 31 47
Zastępca dyrektora: Wojciech Wasiak
tel. 022 244 31 60
Zastępca 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
Sekretariat: dson@msopotr.gov.pl
tel. 022 244 31 06, faks 022 244 32 03
 Departament Turystyki
ul. Żurawia 4a, 00-507 Warszawa
Zastępca dyrektora: Jacek Krawczyk
Sekretariat: turystyka@mg.gov.pl
tel. 022 693 49 40, faks 022 693 40 44
 Departament Doskonalenia Zawodowego (DDZ)
Dyrektor: Cezary Grzanka
Sekretariat: grzanka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 17, faks 022 244 32 07
 Departament Strategii Rozwoju Sportu
(DSRS)

Dyrektor: Tadeusz Wróblewski
tel. 022 244 31 10, faks 022 244 32 11
dsrs@msport.gov.pl
 Departament Infrastruktury Sportowej
(DIS)
Dyrektor: Małgorzata Drzewińska-Cejmer
Sekretariat: dis@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 37, faks 022 244 32 37
 Departament Współpracyt Międzynarodowej (DWM)
Dyrektor: Joanna Żukowska-Easton
Zastępca dyrektora: Wiesława Niegodzisz
Sekretariat: dwm@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 23, faks 022 244 32 17
 Departament Prawno-Kontrolny (DPK)
Dyrektor: Rafał Wosik
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
Zastępca 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

Dni Marketingu Sportowego
Jak podnieść rangę imprezy, aby
pozyskać sponsorów nie tylko na jeden rok - zastanawiali się w Warszawie
uczestnicy konferencji “Dni Marketingu
Sportowego”, które pod hasłem „Impreza sportowa jako produkt marketingowy” odbyły się w Centrum Olimpijskim
w Warszawie.
- Sport polski musi nie ustawać w
dążeniu do coraz lepszego, a co za tym
idzie skutecznego kreowania swoich
produktów - mówił Tomasz Redwan,
dyrektor firmy zajmującej się sportowym marketingiem. - Pozyskanie sponsorów dla imprezy sportowej nie jest łatwe. Część z nich przeznacza fundusze
na kulturę czy ekologię. Sport rządzi
się swoimi prawami i sponsor, kupując
produkt, współkreuje go na zewnątrz.

Sponsorzy przychodzą i odchodzą. Dlatego nie trzeba wiązać się tylko z jednym sponsorem. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie budżetu imprezy w
najbardziej dogodnym dla widzów terminie i korzystanie w większym stopniu
z zaangażowania finansowego samorządów, najlepiej długoletniego.
Rolę długotrwałej działalności marketingowej, która spowodowała, że Turniej Czterech Skoczni przekształcił się
w jedną z największych imprez sportowych, przedstawił uczestnikom konferencji Matthias Pietza z firmy IMG
Germany. Firmę założył w 1960 r. Amerykanin Mark McCormick, mający ogromne zasługi w popularyzacji w mediach
golfa. Początkowo prawa marketingowe Turnieju Czterech Skoczni należały

do niemiecko-austriackich klubów organizujących imprezę. Potem do 1995
r. prawa posiadały związki narciarskie
Austrii i Niemiec, następnie przekazano
je firmie IMG Germany. Spory wkład w
popularyzację turnieju wniosła niemiecka stacja telewizyjna RTL, kreując nie
tylko sportowy wizerunek widowiska.
Wszystko to sprawiło, że skoki narciarskie mają w Niemczech największą widownię kibiców wśród zimowych dyscyplin sportu.
- Także umiejętny marketing doprowadził, że na pola golfowe przychodzi z
roku na rok coraz więcej widzów. Rozgrywkom Ryder Cup, zainicjowanym w
1927 roku, towarzyszy ponad 150-tysięczna widownia - mówił dyrektor wykonawczy PGAs Europe, Ian Randell.

Nagrody biznesu
sportowego
Demes 2007

Nagrody otrzymali:
Sportowy wizerunek: Leo Beenhakker
Sponsor sportu: Polkomtel SA – Plus
GSM
Wydarzenie sportowe: finał Ligi
Światowej w siatkówce w Polsce
Sport & Business: Jacek Kazimierski
(Elite Cafe sp. z o.o.)
Projekt Sponsoringowy: Polski Związek Piłki Siatkowej - finał Ligi Światowej
(Polkomtel SA – Plus GSM)
Sportowy projekt medialny: finał
Ligi Światowej (Telewizja Polsat)
Sportowa marka: kolarski Tour de
Pologne
Osobowość mediów: redaktor Stefan Szczepłek (“Rzeczpospolita”), laureat konkursu „Złotego Pióra” organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski i
Klub Dziennikarzy Sportowych
Klub sportowy: KKS Lech Poznań
Sportowy VIP: zdobywczyni Mount
Everestu - Martyna Wojciechowska
Sportowe przeżycie roku: przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Euro 2012
Demes Honorowy: Adam Małysz
Demes Zagraniczny: International
Management Group

20 lat minęło od powstania Klubu
Olimpijczyka “Jantar” w Racocie. Klub
rozpoczął działalność na bazie Szkolnego Klubu Sportowego o tej samej nazwie 3 kwietnia 1987 r. przy miejscowej
Szkole Podstawowej. Po 20 latach ten zasłużony dla polskiego ruchu olimpijskiego klub prowadzi działalność przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
Na pomysł założenia klubu wpadł
przed laty miejscowy pedagog, dziś poseł
Wojciech Ziemniak. Racot odwiedziło 138
sportowców i olimpijczyków. Najczęstszymi gośćmi byli: kajakarz Marek Łbik, który
gościł w Racocie aż 40 razy oraz paraolimpijczyk, lekkoatleta Andrzej Wróbel (35 wizyt), zapaśnik Władysław Stecyk (30) i wioślarz Grzegorz Nowak (20).
Członkowie klubu w Racocie to nie
tylko wielcy znawcy problematyki olimpijskiej i krzewiciele idei olimpijskiej, to
też wielcy kibice. W czasie 20 lat wzięli
oni udział w 33 wyjazdach (szczegółowo
udokumentowanych w kronice klubu)
zagranicznych, dopingując biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy.

Holender Leo Beenhakker, trener
piłkarskiej reprezentacji Polski, został
uhonorowany podczas Gali Sportu i Biznesu (towarzyszącej corocznej konferencji Dni Marketingu Sportowego) w
warszawskim Multikinie Złote Tarasy
statuetką Demes 2007 w kategorii wizerunek sportowy.
Wśród wyróżnionych znalazł się
m.in. czterokrotny triumfator klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata w skokach
narciarskich i mistrz świata na średniej
skoczni z Sapporo - Adam Małysz.
Nagrody Biznesu Sportowego Demes 2007 przyznane zostały w 13 kategoriach, honorując osoby oraz instytucje
przyczyniające się do rozwoju relacji między sportem a biznesem oraz profesjonalizacji działań w obszarze zarządzania
sportem. Laureaci wybierani są w drodze
głosowania przez członków Rady Statuetek Demes, którą tworzą specjaliści od
marketingu sportowego w Polsce.

To już 20 lat
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55 lat Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Ponad 45 tysięcy eksponatów liczą zbiory Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie, które założone zostało 55 lat
temu. Muzeum jest jedną z najstarszych
tego typu instytucji w Europie. Z okazji jubileuszu 11-14 października miała
miejsce międzynarodowa konferencja z
udziałem delegacji z 13 krajów.
Goście, przedstawiciele muzeów
olimpijskich (na czele ze sztandarowym
w Lozannie, gdzie siedzibę ma MKOl),
muzeów sportu, narodowych akademii olimpijskich oraz wyższych uczelni wychowania fizycznego podzielili się
swoimi doświadczeniami w zakresie
współpracy muzeów z komitetami olimpijskimi, form współpracy w zakresie
edukacji olimpijskiej z uczniami i studentami, modelów kształtowania i roli uczelni sportowych w edukacji olimpijskiej w
swoich krajach.
Międzynarodową konferencję “Kolek-

MŚ w kickboxingu
- trzy złote medale
Polaków w Coimbrze
Trzy złote medale zdobyli w portugalskiej Coimbrze reprezentanci
Polski w mistrzostwach świata w kickboxingu w formułach semi i full
contact. Na najwyższym stopniu podium stanęli specjalizujący się w
formule full contact Monika Florek
(Krak-Sport Kraków) - 60 kg, Katarzyna Furmaniak (TKKF Siedlce) - 65 kg i
Damian Ławniczak (AZS AWF Poznań)
- 57 kg.
Srebrny medal wywalczył w semi
contakcie Piotr Bąkowski (KS Piaseczno) - 57 kg, zaś brązowe: full - Tomasz
Pietraszewski (Tom-Center Piotrków)
- 63,5 kg, Mariusz Ziętek (Poprawa
Kobyla Góra) - 71 kg i Bartłomiej Bocian (TKKF Siedlce) - 91 kg; semi - Emilia Szabłowska (KS Piaseczno) - 60 kg,
Przemysław Ziemnicki (KS Piaseczno)
- 69 kg.
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cje i edukacja olimpijska w muzeach sportu” poprzedziła wystawa plakatu “Rajdy,
zloty, wyścigi”. Wystawę przygotowano
w całości ze zbiorów własnych Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie. Z ponad
5000 kolekcji zaprezentowane zostały plakaty z lat 1894-1939, a także plakaty Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z lat
20. i 30. ubiegłego stulecia. Jedną z najstarszych prac był plakat Juliusza Kossaka z 1895 r. “Wyścigi konne”, który ostatnio
wzbogacił zbiory muzeum.
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie założone zostało w 1952 r. Od
1966 r. mieściło się na terenie stadionu
Skry przy ul. Wawelskiej, a od stycznia
2005 r. jego siedzibą jest Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II przy Wybrzeżu Gdyńskim 4.
Zbiory liczą ponad 45 tys. eksponatów związanych najczęściej z polskim
sportem. Są to m.in. trofea, odznaki

sportowe i turystyczne, monety, sztandary, flagi, proporce, stroje i sprzęt sportowy, plakaty, dzieła sztuki (rzeźby, malarstwo, grafika, medale artystyczne,
tkanina), a także zbiory filatelistyczne i
numizmatyczne. Kolekcję uzupełniają
fotografie (50 tys.), książki (16 500 woluminów), czasopisma (2700 egzemplarzy) i dokumenty.
Muzeum ma w dorobku organizację
ponad 150 wystaw czasowych prezentowanych we własnej siedzibie oraz w
innych placówkach w kraju i za granicą.
Zbiory stołecznego muzeum wzbogaciły się w roku jubileuszu o obraz Wojciecha Weissa “Siatkarze na plaży w Jastrzębiej Górze”. Darczyńcą jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Obraz
namalowany w 1935 r. przekazał na ręce
dyrektora placówki dr Iwony Grys marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik.

Mariusz Czerkawski
wspiera lubelskie hospicjum
Znany polski hokeista, grający w lidze szwajcarskiej w drużynie Rapperswil-Jona Lakers Mariusz Czerkawski jest
nie tylko znakomitym sportowcem, ale
także czułym na ludzkie nieszczęście.
Ostatnio przekazał organizatorom
akcji charytatywnej na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego

Księcia swój reprezentacyjny strój, który
zostanie wystawiony na specjalnej licytacji. Mariusz Czerkawski spotkał się także z władzami Lublina i zapewnił ich o
swoim wsparciu idei pełniejszego wykorzystania nowego lodowiska w tym mieście dla promowania sportu, a hokeja w
szczególności.

Sport niepełnosprawnych
Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) przyznał prawo organizacji dwóch najważniejszych
imprez w 2010 r. Gospodarzem mistrzostw świata w pływaniu będzie
Eindhoven (Holandia), natomiast
najlepszych lekkoatletów gościć będzie nowozelandzkie miasto Christchurch.
- Było nam niezwykle trudno pod-

jąć decyzję. W czasie procesu wyłaniania gospodarza obserwowaliśmy
niezwykłe zaangażowanie wszystkich starających się. Jesteśmy pewni,
że wybrane miasta zorganizują wspaniale mistrzostwa - powiedział przewodniczący IPC Philip Craven.
Rywalem Christchurch była Barcelona (Hiszpania), a Eindhoven Minneapolis (USA).

Klub SNPTT ukończył 100 lat
Jednym z najbardziej zasłużonych
dla polskiego sportu klubów jest zakopiańska Sekcja Narciarska Polskiego
Towarzystwa Tarzańskiego 1907, która w 2007 roku obchodziła 100. rocznicę powstania. Ma w szeregach trzydziestu olimpijczyków. Członkowie
klubu zdobyli ponad 360 tytułów mistrza Polski.
W wydanej z okazji stulecia klubu
monografii dostrzec można wiele nazwisk uznanych za symbole SNPTT, takich jak: Bronisław Czech, Franciszek Bujak, Stanisław Zubek, rodzina Marusarzy:
Maria, Helena, Jan, Józef, Andrzej i Sta-

nisław (rekordzista świata w skokach w
Planicy w 1935 r. i wicemistrz świata w
1938 r.). Złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu zapisali się także Jan Gąsienica-Ciaptak, Józef Daniel-Krzeptowski, Jan Kula, Jan Pawlica, Jan Bachleda,
Andrzej Bachleda-Curuś, Andrzej Mateja, Józef Rysula, Józef Gąsienica, łyżwiarze Jan Jóźwik, Jan Miętus i Jan Trzebunia oraz saneczkarz Jerzy Wojnar.
Sukcesy zawodników tworzyli trenerzy: Zygmunt Holek, Jolanta SzczerbaKobiałka, Janusz Starzyk w narciarstwie
alpejskim czy Ireneusz Kubin i Marek
Pandyra w łyżwiarstwie szybkim.

John Fahey zastąpił Dicka Pounda
62-letni Australijczyk John Fahey,
były minister finansów, został wybrany
na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), powołanej do życia
w 1999 r., zastępując na tym stanowisku
Kanadyjczyka Dicka Pounda. Fahey był
jedynym kandydatem na to stanowisko.
Kongres WADA przyjął nowy kodeks
antydopingowy, który po procesie ratyfikacji ma wejść w życie od 2009 r. Różni
się od pierwszego kodeksu z 2004 r. bardziej elastycznym traktowaniem prze-

winień dopingowych. W pierwszym
kodeksie kara za pierwszy przypadek
dopingu była jednakowa dla wszystkich
dopingowiczów - dwuletnia dyskwalifikacja. W nowym będzie to - w zależności
od okoliczności, mniej lub bardziej obciążających sportowca - od 0 do 4 lat zawieszenia.
Do kodeksu dołączona zostanie
nowa lista zabronionych środków i metod dopingowych. W wykrywaniu dopingu będzie pomagać paszport biolo-

Kobieta i Sport
Zofia Klepacka, Otylia Jędrzejczak,
Anna Jesień, Justyna Mospinek i drużyna florecistek wyróżnione zostały nagrodami ustanowionymi przez Polskie
Stowarzyszenie Sportu Kobiet. Wręczenie nagród połączone zostało z doroczną konferencją “Kobieta i Sport”.
Zofia Klepacka otrzymała nagrodę za najradośniejszą i największą niespodziankę roku - zdobycie tytułu mistrzyni świata w olimpijskiej klasie
żeglarskiej RSX.
- Jestem zaszczycona wyróżnie-

niem, którego się nie spodziewałam.
Mój złoty medal był zaskoczeniem dla
środowiska żeglarskiego. Po regatach
w Portugalii docierały do mnie opinie
Hiszpanek, Francuzek i Włoszek, które
były ogromnie zdziwione, że przegrały z Polką. Na świętowanie nie miałam
jednak dużo czasu, teraz najważniejsze są przygotowania do igrzysk w Pekinie - mówiła dziennikarzom Zofia
Klepacka.
Otylię Jędrzejczak uhonorowano
za wspaniałą klasę mistrzowską, która

Klub SN PTT założyli w 1907 r. Mariusz Zaruski, Mieczysław Karłowicz i Stanisław Barabasz. Jego działacze byli inicjatorami pierwszych wydawnictw o
narciarstwie i turystyce oraz organizatorami pierwszych kursów narciarskich.
Także pierwsze schroniska tatrzańskie
powstały z ich inicjatywy. SNPTT był założycielem w 1913 r. Zakopiańskiego
Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego
“Sokół”, a w 1919 r. Polskiego Związku
Narciarskiego oraz, jako członek wspierający, współzałożycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki staraniom działaczy klubu
wybudowano w 1913 r. tor bobslejowy
na trasie Kuźnice - Księżówka, a w latach
1923-1926 skocznię narciarską na Wielkiej Krokwi.
giczny - indywidualny profil sportowca,
do którego będą porównywane próbki
pobrane podczas zawodów i poza nimi.
Paszporty biologiczne będą obowiązywać w kolarstwie już od 2008 r., a do innych dyscyplin mają wejść stopniowo w
następnych latach.
W nowym kodeksie przyjęto też zasadę, że za przewinienie dopingowe będzie uznane trzykrotne uchylenie się od
kontroli w okresie 18 miesięcy.
Delegaci WADA postanowili ponadto, wbrew spekulacjom prasowym,
nie przenosić siedziby agencji. Centrala
WADA będzie się mieścić w Montrealu
aż do 2021 r.
od lat budzi szacunek całego środowiska sportowego.
Annę Jesień nagrodzono za zdobycie brązowego medalu w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Osace w
biegu na 400 m przez płotki.
Nagrodę przyznano także drużynie
florecistek w składzie Sylwia Gruchała,
Małgorzata Wojtkowiak, Magdalena
Mroczkiewicz i Katarzyna Kryczało za
zdobycie złotego medalu na szermierczych mistrzostwach świata w Sankt Petersburgu. Jedna z najlepszych łuczniczek świata, studentka stołecznej AWF
Justyna Mospinek otrzymała wyróżnienie za gorące serce, chłodną głowę, precyzję i... ujmujący uśmiech.
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Senator Marek Rocki
ponownie prezesem Zarządu Głównego AZS
54-letni senator RP, dziekan w
warszawskiej Szkole Głównej Handlowej prof. dr hab. Marek Rocki wybrany został w Poznaniu przez XXII
Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy
Akademickiego Związku Sportowego na dwuletnią kadencję prezesa
Zarządu Głównego AZS. W skład zarządu weszły 32 osoby. Funkcje wiceprezesów powierzono: Witoldowi
Zimnemu (Lublin) - sprawy sportowe, Dariuszowi Piekutowi (Warszawa) - upowszechnianie kultury
fizycznej, Adamowi Roczkowi (Wrocław) - kontakty międzynarodowe i
Tomaszowi Szponderowi (Poznań) sprawy organizacyjnych. Nad finansami czuwać będzie Roman Gawroniak z Gorzowa Wielkopolskiego.
211 delegatów reprezentowało prawie 52-tysięczną rzeszę człon-

ków AZS z 324 jednostek organizacyjnych (w tym 284 klubów w
szkołach wyższych). AZS przeżywa
stały rozwój organizacyjny (31 nowych jednostek w ostatnich dwóch
latach i wzrost liczby członków o
19%). Sukcesy sportowe (medale w
najważniejszych imprezach międzynarodowych) odnieśli m.in. Justyna
Kowalczyk, Anna Jesień, wioślarze,
florecistki. AZS ma także osiągnięcia w sporcie dzieci i młodzieży (9
klubów AZS wśród 15 najlepszych w
Polsce) oraz duży postęp w zakresie
powszechnego sportu studenckiego (rekordowa liczba 218 uczelni
sklasyfikowanych w mistrzostwach
kraju szkół wyższych rozgrywanych
w 36 dyscyplinach).
Zjazd zarysował program na następne dwa lata. Oprócz kontynuo-

Mistrzostwa Europy juniorów
w kickboxingu
15 medali (3 złote, 4 srebrne i 8
brązowych) zdobyli reprezentanci
Polski w mistrzostwach Europy juniorów w kickboxingu (semi, light i full
contact oraz low kick) w Faro (Portugalia).
Mistrzami Europy zostali: Ewa Dobosz (48 kg, Damis Krynica; full con-

tact), Agnieszka Półtorak (+70 kg,
Damis; full contact) i Anna Słowik
(+70 kg, KS Piaseczno; light contact).
Srebrne medale wywalczyli: full contact - Patryk Listwan (54 kg, Głogowski Klub Judo), Paweł Tomczak (74 kg,
Fight Club Zielona Góra) i Zdzisław
Sadowski (+91 kg, Beniaminek Staro-

PŚ w armwrestlingu
- cztery medale Polaków
Cztery medale wywalczyli reprezentanci Polski w zawodach Pucharu
Świata w siłowaniu na rękę w Warszawie. W siłowaniu na prawą rękę srebrny medal zdobył Dawid Groch (63 kg).
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Wcześniej, w walkach na lewą rękę,
Groch był również drugi, podobnie
jak Dawid Bartosiewicz (70 kg). Brązowy medal wywalczyła Beata Stelmaszczuk (60 kg).

wania działań w zakresie spraw organizacyjnych i międzynarodowych
oraz sportu powszechnego i kwalifikowanego jednym z ważniejszych
zadań ma być przygotowanie obchodów 100-lecia AZS w roku akademickim 2008/2009.
Marek Rocki urodził się w Warszawie 14 maja 1953 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Wydział Finansów i
Statystyki). Od 1981 r. doktor nauk
ekonomicznych. W 1999 r. został
wybrany na rektora SGH w kadencji 1999-2002, a w 2002 r. ponownie
na kolejną kadencję 2002-2005. W
okresie studiów był członkiem sekcji
pływackiej Legii oraz AZS SGPiS. W
czerwcu 2003 r. został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
gard Gdański) oraz low kick - Andżelika Szypuła (52 kg, Fighter Wrocław),
natomiast brązowe medale: full contact - Karol Głogowski (60 kg, KickSport Radom), Piotr Odważny (67 kg,
AZS AWF Poznań), Mateusz Hiki (81
kg, Głogowski Klub Judo); semi contact - Karolina Młynik (55 kg, Sfinks
Węgrów), Anna Słowik (+70 kg, KS
Piaseczno), Rafał Prażmo (69 kg, KS
Piaseczno); light contact - Adam
Grześkowiak (69 kg, SKF Boksing Zielona Góra); low kick - Łukasz Rajewski (71 kg, PS Sanda Płock).
Najsilniejszym zawodowcem świata został ponownie Amerykanin John
Brzenk – legenda światowego armwrestlingu. Zawodnik wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako “najsilniejszy człowiek na planecie” w finale kategorii open
pokonał Ukraińca Andrija Puszkara.
W zawodach wzięło udział 96 zawodników i zawodniczek z 17 krajów.
Drużynowo zwyciężyła Ukraina, przed
Rosją, USA i Polską.

29. mistrzostwa świata
w siłowaniu na rękę
Cztery medale 29. mistrzostw
świata w siłowanie na rękę wywalczyli Polacy w bułgarskiej miejscowości
Wielkie Tyrnowo. O medale ubiegało
się ponad 800 zawodników z 45 krajów. Rywalizację zdominowali reprezentanci Rosji.

Medale zdobyli: Grzegorz Nowak
z Gdyni - dwa srebrne w kategorii juniorów, Karolina Szafran z Koszalina
- brązowy w juniorkach, Bartosz Jakubowski z Choszczna – brązowy w
rywalizacji osób niepełnosprawnych.

Curlingowe ME 2007
- Polska bez sukcesów
Bez sukcesów rywalizowały polskie zespoły w rozgrywanych w niemieckim Fuessen mistrzostwach Europy dywizji B w curlingu. Nie udało się
osiągnąć celu, jakim był awans do rundy play off.

W ostatnich meczach Polacy wygrali z Andorą 9:6 i przegrali ze Słowacją 6:7. W tabeli grupy zajęli piąte
miejsce. Polki wygrały ze Słowaczkami 9:3 i zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu.

Wrocławscy studenci oddawali
krew dla siatkarki Agaty Mróz
Ponad 16 litrów krwi dla chorej
siatkarki Agaty Mróz oddali studenci i
pracownicy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w ramach przeprowadzonej akcji pomocy dla byłej reprezentantki Polski.

Inicjatorem akcji są studenci dziennikarstwa sportowego z Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej Edukacji, którzy postanowili odpowiedzieć na apel dwukrotnej medalistki Europy, od kilku lat zmagającej się z chorobą szpiku kostnego.

Mistrzostwa Świata Juniorów
w unihokeju
Polska zajęła ósme miejsce w
mistrzostw świata juniorów w unihokeju (floorballu) w szwajcarskich
miejscowościach Kirchberg i Zuchwil, przegrywając po dogrywce

ze Słowacją 6:7 (0:3, 3:1, 3:2, 0:1).
Wcześniej podopieczni trenera Dominika Siaśkiewicza przegrali z Finlandią 0:12, Norwegią 1:10 i Szwajcarią 1:13.

Aneta Florczyk
najsilniejszą
kobietą Europy
Pochodząca z małej wioski pod
Malborkiem, liczącej zaledwie 16 domów, 25-letnia zawodniczka Aneta
Florczyk została mistrzynią Europy
strongwoman. Polka wygrała aż sześć
z ośmiu konkurencji, a także poprawiła dwa rekordy świata - w wyciskaniu belki wynikiem 107,5 kg i w martwym ciągu - 330 kg.
W wieku 16 lat, ważąc ok. 60 kg,
Aneta Florczyk rozpoczęła pierwsze
starty w trójboju siłowym i wyciskaniu na ławce. W tych konkurencjach
w ciągu trzech lat zdobyła 13 razy tytuł mistrzyni kraju w różnych kategoriach wiekowych. W 2000 r. została
wicemistrzynią Europy seniorek. Rok
później jako pierwsza Polka przekroczyła magiczną barierą 500 kg w trójboju siłowym, uzyskując 507,5 kg.
Jako pierwsza i do tej pory jedyna
przekroczyła również barierę 200 kg
w martwym ciągu - 213 kg.
Debiutując w mistrzostwach Europy w lipcu 2003 r. zajęła czwarte miejsce, ulegając brązowej medalistce zaledwie jednym punktem. - Na tych
zawodach zapłaciłam po prostu frycowe -wspomina zawodniczka. - Ponadto prześladował mnie pech. Przewróciłam się w spacerze buszmena, tracąc
wiele sekund i punktów, które zaważyły na końcowej klasyfikacji.
We wrześniu 2003 r. w Zambii
Aneta Florczyk została mistrzynią
świata, utrzymując ten tytuł w latach
2005 i 2006. Dwa lata temu założyła
własną firmę Aneta-Strong, zajmującą się organizacją imprez sportowych. Do największych jej osiągnięć
należy przeprowadzenie w Opalenicy mistrzostw świata strongwoman
w 2006 r.
Aneta Florczyk: ur. 26 lutego 1982
r.; wzrost 168 cm; waga 75 kg; obwód
bicepsu 36 cm; obwód uda 64 cm.
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Światowe Igrzyska Wojskowych
Szesnaście medali - 4 złote, 5
srebrnych i 7 brązowych zdobyli polscy sportowcy w 4. Światowych Igrzyskach Wojskowych (CISM) w Hajdarabadzie i Bombaju (Indie). W klasyfikacji
medalowej Polska (startowały 73-osoby) zajęła ósme miejsce. Gros medali,
bo aż jedenaście, zdobyli lekkoatleci.
Podczas 12-dniowych zawodów w 14
dyscyplinach rywalizowali reprezentanci 105 krajów. Medale zdobyli sportowcy w mundurach z 49 państw, a na
czołowych pozycjach uplasowali się
Rosjanie, Chińczycy, Niemcy i Włosi.
Polacy zdobyli łącznie w czterech
edycjach igrzysk 49 medali: 17 (4 złote, 5 srebrnych, 8 brązowych) w 1995
r. w Rzymie, 12 (5 złotych, 3 srebrne, 4
brązowe) w 1999 r. w Zagrzebiu, 4 (2
złote, srebrny i brązowy) w 2003 r. we
włoskiej Katanii, a obecnie 16.
Gospodarzem 5. Wojskowych Igrzysk
Sportowych w 2011 r. będzie Rio de Janerio (Brazylia).
CISM została powołana 18 lutego

1948 roku w Nicei. Obecnie organizacja
ta - pod przewodnim hasłem „Przyjaźń
przez sport” - zrzesza 127 armii. Wojsko
Polskie posiada status członka rzeczywistego CISM od 1991 r. Polska była organizatorem m.in. mistrzostw świata w
piłce ręcznej (Wrocław 1992), kolarstwie
(Warszawa 1994, Zegrze 2006), biegu na
orientację (Kraków 1994), hokeju na trawie (Poznań 1996) oraz pięcioboju nowoczesnym (Warszawa 1999).
Medale 4. Światowych Igrzysk
Wojskowych dla Polski zdobyli:
złote
st. szer. Daria Korczyńska w biegu
na 200 m
st. szer. Sylwia Ejdys w biegu na
1500 m
st. szer. Marcin Jędrusiński w biegu na 200 m
st. szer. Piotr Małachowski w rzucie dyskiem
srebrne
st. szer. Daniel Dąbrowski w biegu
na 400 m

st. szer. Aleksander Waleriańczyk
w skoku wzwyż
st. szer. ndt. Marcin Dróżdż w dziesięcioboju
plut. Zbigniew Tulin, kpr. Łukasz
Chyła, st. szer. Marcin Marciniszyn i
st. szer. Marcin Jędrusiński w sztafecie
4x100 m
sierż. Radosław Horbik w zapasach
(st. wolny, kat. 84 kg)
brązowe
st. szer. Daria Korczyńska w biegu
na 100 m
kpr. Łukasz Chyła w biegu na 100
m
st. szer. Ewelina Klocek w biegu na
200 m
st. szer. Barbara Letka w judo (kat.
57 kg)
szer. ndt. Julian Kwit w zapasach
(st. klasyczny, kat. 74 kg)
st. szer. Łukasz Banak w zapasach
(st. klasyczny, kat. 120 kg)
st. mar. Kinga Kubicka, st. szer. Barbara Letka, st. mar. Paulina Raińczuk, st.
mar. Agnieszka Czepukojć i st. szer. Katarzyna Wróbel w judo (drużynowo)
Informacje przygotował
 Jerzy Jakobsche

Sprostowanie
W numerze 1/2007 biuletynu
„Sport dla wszystkich”, w artykule „The
Tall Ships’ Races 2007” zamiast zdjęcia Daru Młodzieży pojawiło się zdjęcie innego żaglowca. Autora artykułu
oraz czytelników za pomyłkę serdecznie przepraszamy i zamieszczamy
właściwe zdjęcie Daru Młodzieży.
 Redakcja
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

Kajakowe Grand Prix 2007
W 2007 r. odbyła się premiera kajakowego Grand Prix. Pomysłodawcą i
siłą napędową całego przedsięwzięcia
był Krzysztof Książek, przewodniczący
Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego.
Celem była popularyzacja kajakarstwa
oraz wyłonienie najlepszych spośród
uczestników największych masowych
imprez kajakowych w Polsce.
Koordynatorem Grand Prix było
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, patronat sprawowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerami były: Polski Związek Kajakowy,
samorządy terytorialne współpracujące z organizatorami imprez, sponsorzy
i partnerzy medialni.

Kajakowy „Trzy Zapory”
12-21.07 - LII
Międzynarodowy
Spływ Kajakowy rzeką Brdą
12-15.08 - X
Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2007”
24-26.08 – XXXIX
Ogólnopolski Spływ XXXVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Złote Liście 2007”
Kajakowy Cerami- Fot. Christoff, www.baltyk.blink.pl
ków „Lubiana 2007”
20-22.09 – XXXVIII Międzynarodo- PZKaj 2007 odbyło się podczas urowy Spływ Kajakowy „Złote Liście”
czystego zakończenia sezonu kaja6-7.10 - I Mistrzostwa Mazowsza w kowego 17 listopada 2007 r. w WarKajakarstwie „O Puchar Pilicy”
szawie. W kategorii kobiet najwięcej
Uczestnik Grand punktów zdobyła w 2007 r. reprezenPrix w każdej impre- tująca SK „Wodniak” Gdańsk Barbazie zdobywał po 10 ra Łosińska (1222 pkt.), a w kategorii
pkt. za jej ukończe- mężczyzn Józef Serafiński (1194 pkt.)
nie oraz premię punk- z STW „Bałtyk” Gdynia.
tową za zajęcie w
Kajakowa brać początkowo z redowolnej kategorii zerwą obserwowała rozwój wydaosad następujących rzeń, choć zainteresowanie było
miejsc: w imprezach duże. Pierwsze zgłoszenia do Grand
4-gwiazdkowych za Prix miały miejsce na drugiej impremiejsce I – 200 pkt., zie cyklu. Potem zgłoszenia potoczyII – 190 pkt., III – 182 ły się lawinowo aż do ostatniej imXLII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Wda 2007”
pkt., IV – 176 pkt., V – prezy. Organizatorzy liczą na jeszcze
Fot. Christoff, www.baltyk.blink.pl
172 pkt., VI – 170 pkt., większe zainteresowanie i zaangażoCykl Grand Prix PZK 2007 obejmo- za każde następne o 1 pkt mniej. W im- wanie w 2008 r.
wał 9 imprez (jedna 5-gwiazdkowa i prezie 5-gwiazdkowej premia punktowa
Wszystkim uczestnikom Grand
osiem 4-gwiazdkowych) rozgrywanych była dwukrotnie wyższa. W każdej im- Prix 2008 życzymy powodzenia.
według przepisów obowiązujących w prezie uczestnik mógł startować w do Elżbieta Jaworska
Polskim Związku Kajakowym pod nad- wolnej kategorii osady, w kajakach 1- lub
zorem licencjonowanych sędziów tury- 2-osobowych, kanastyki i rekreacji.
dyjkach, składakach
Impreza 5-gwiazdkowa:
itp. O miejscu zawod7-10.06 - LXVI Międzynarodowy nika w klasyfikacji geSpływ Kajakowy na Dunajcu
neralnej decydowała
Imprezy 4-gwiazdkowe:
suma punktów zdo3-6.05 - XLII Ogólnopolski Spływ Ka- bytych w pięciu najjakowy „Wda 2007”
lepszych startach w
18-20.05 - V Ogólnopolski Cross Ka- Grand Prix PZK 2007.
jakowy „O Błękitną Wstęgę Jezior RaPodsumowanie
duńskich”
całorocznego cyklu
29.06-1.07 - XLI Ogólnopolski Spływ imprez Grand Prix LXVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
Fot. Adrian Angowski, www.baltyk.blink.pl
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Kajakarstwo figurowe
Kajakowy freestyle, zwany również rodeo, przywędrował do nas z
Zachodu i od niedawna zyskuje w
Polsce coraz więcej sympatyków. Dziś
freestyle’owe łódki mają do 2 m długości i wielu dziwi się, że takie „mydelnice” nazywa się kajakami. Sprzęt
dobierany jest według kilku czynników, takich jak: wyporność (dostosowana do wagi kajakarza), długość
i szerokość (głównie chodzi o to, czy
wejdą nogi i zmieszczą się stopy; brana jest również pod uwagę szerokość
bioder, ale to najrzadziej przeszkadzający czynnik) oraz zastosowanie.
Dobrze dobrana freestyle’owa łódka
powinna przylegać niczym but narciarski, jakiekolwiek „luzy” mogą decydować o niepowodzeniu, a na pewno utrudniać opanowywanie nowych
figur. „Rodeowiosełko” jest krótkie,
asymetryczne i o małym bądź zerowym promieniu skrętu. Wyposażenie
freestyle’owców ćwiczących w odwoju uzupełniają kamizelka asekuracyjna i kask, który oprócz zapewnienia bezpieczeństwa ma spełniać
funkcję estetyczną, dlatego często
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freestyle’owe kaski mają minidaszek
bądź jakieś charakterystyczne kolory,
aby nadawać niepowtarzalny styl zawodnikowi.
Kajakowy freestyle może odbywać się na wodzie płaskiej (jeziora, baseny) lub w odwoju (progi na
rzekach czy tory kajakowe). Dla jednych to zabawa, dla innych - poważna dyscyplina. Polega na wykonywaniu różnego rodzaju obrotów wokół
osi kajaka. Podczas zawodów sportowcy prezentują opanowane przez
siebie figury, zaś sędziowie je oceniają. Im trudniejsze figury, tym wyżej są punktowane. W skali trudności
więcej punktów uzyskują figury: pionowe, figury z użyciem jednego pociągnięcia wiosła (clean), a następnie
bez użycia wiosła (super clean) oraz figury powietrzne (air). Trudno tu opisać wszystkie akrobacje, to po prostu
trzeba zobaczyć! Jedną z efektowniejszych figur jest loop, czyli obrót
kajaka o 360 stopni przez dziób.
W Polsce od 2006 r. odbywają się
zawody uznane przez Polski Związek Kajakowy. W roku 2006 odbyły się

I Mistrzostwa Polski we Freestyle’u
Kajakowym, natomiast w roku 2007
przeprowadzono w sumie 3 edycje
zawodów. 31 marca 2007 r. na pływalni w Zabierzowie (Małopolska)
ZKK „Wir” zorganizował Ogólnopolskie Halowe Zawody we Freestyle’u
Kajakowym Loop’07, podczas których rozegrano dodatkową konkurencję: „eskimoski na rękach”, w której w ciągu minuty należało wykonać
jak największą liczbę eskimosek, czyli
obrotów wokół podłużnej osi kajaka.
Rekordzista wykonał 31 eskimosek!
Kolejne zawody zorganizowane
zostały przy współpracy dwóch akademickich klubów - AKTK „Bystrze”
z Krakowa oraz WAKK „Habazie” z
Warszawy. II Mistrzostwa Polski we
Freestyle’u Kajakowym odbyły się
8-9 czerwca b.r. na torze w Wietrznicach k. Krościenka. To jedyne tegoroczne zawody przeprowadzone w
odwoju. Słoneczna pogoda, żywiołowa muzyka oraz młodzieńcza radość zawodników podgrzewały atmosferę zawodów. Atrakcjami było
nocne pływanie (wieczorem, po ceremonii medalowej można było pofikać w odwoju w świetle reflektorów), a zaraz po finałach rozegrany
został „wyścig szczurów”, czyli spłynięcie toru w rodeołódkach bez wioseł. Same zawody również przyniosły
wiele emocji: po pierwsze w finale
mężczyzn znaleźli się reprezentanci
5 klubów, co świadczy o coraz szerszym zainteresowaniu dyscypliną, a
także poziom zawodników wzrósł w
porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami. Podczas I Mistrzostw
Polski loopa wykonywało niewielu
zawodników, tymczasem na tegorocznych mistrzostwach była to jedna z podstawowych figur dla ponad

połowy zawodników startujących w
kategorii K1-senior mężczyźni!
Ostatnią imprezą kalendarza 2007 r.
były I Mistrzostwa Mazowsza we
Freestyle’u Kajakowym, zorganizowane przez Stowarzyszenie Instruktorów i
Trenerów Kajakarstwa przy współpracy
WAKK „Habazie” na pływalni w Sokołowie Podlaskim 1-2 grudnia. Na zawody
przyjechał autokar zawodników i kibiców z Małopolski. Zawodom towarzyszyła fantastyczna atmosfera. W sobotę wieczorem zawodnicy po rywalizacji
na wodzie mogli się sprawdzić w dodatkowych konkurencjach na lądzie. W niedzielę rano odbyło się wspólne szkolenie freestyle’owe, które było okazją do
wspólnej zabawy rodeomaniaków z całej Polski, wymiany doświadczeń oraz
wypróbowania sprzętu kolegów.
Podsumowując freestyle’owe zawody w roku 2007 w Polsce, można
krótko powiedzieć, że uczestniczy w
nich około 35 zawodników, natomiast
wyraźnie widać wzrost ich umiejętności oraz dywersyfikację mapy klubów, z
jakich pochodzą.
 Uta Kühn
 Fot. Barbara Niedźwiedzka,
Magdalena Tymosiewicz
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Zdobywanie głębin
na „dachu świata”
Wyprawa Tilicho Lake
and Peak 2007

Fot. Jan Kwiatoń

W dążeniu do poznania świata człowiek coraz częściej przekracza granice
biosfery, docierając w miejsca nie tylko
nie znane nikomu, ale i nie dające żadnych szans na przeżycie choć chwili w
bezpośrednim kontakcie z jego ciałem.
Podczas pobytu na dnie Rowu Mariańskiego czy podczas eksploracji kosmosu ciało człowieka w 100% chronione
jest od wpływu czynników zewnętrznych. Zapewnione jest odpowiednie
ciśnienie, mieszanka oddechowa, temperatura, wilgotność itp. Wśród różnych
form eksploracji świata istnieją i takie,
w których - mimo przebywania w strefie śmierci - człowiek nie izoluje się całkowicie od środowiska podlegając jego
działaniu. Są to - himalaizm oraz nurkowanie głębokie, a szczególnie nurkowanie na dużych wysokościach.
Pomysł eskapady łączącej te jakże
różne od siebie dziedziny zainicjował człowiek, któremu obie formy nie są obce - doświadczony bydgoski himalaista (uczestnik 17 wypraw w najwyższe góry świata)
i płetwonurek, późniejszy kierownik wyFot. Aleksander Lwow

Michał Brajta i Tomasz Witkowski po rekordowym nurkowaniu

prawy, Jan Kwiatoń. Przygotowania do
realizacji zamierzenia odbywały się pod
szyldem Ogniska TKKF „Skalny-Fordon”
w Bydgoszczy, a patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objął prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
Celem wyprawy stało się zdobycie
siedmiotysięcznika o nazwie Tilicho oraz
głębokie nurkowanie (ok. 60 m) w jeziorze o tej samej nazwie położonym na wysokości ok. 5000 m n.p.m. Planowane były
również zejścia pod wodę na głębokość
co najmniej 30 m ze wstrzymanym oddechem. Szczyt i jezioro sąsiadują ze sobą i
leżą w Himalajach Nepalu w rejonie Annapurny. Wyprawa miała pionierski charakter, ponieważ nikt dotychczas nie nurkował tak głęboko na wysokości 5000 m
n.p.m., ani nie było jeszcze wyprawy, której założeniem było jednoczesne osiągnięcie dwóch tak skrajnie różnych celów.
Oprócz niebezpieczeństw znanych z
doświadczeń związanych ze wspinaczką
w Himalajach i Karakorum największym
zagrożeniem było nurkowanie na tak duPrzedstawiciel Ministerstwa Sportu,
Turystyki i Lotnictwa Cywilnego Nepalu odbiera od uczestników wyprawy
pamiątkową płetwę z wpisem o rekordowym nurkowaniu
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żej wysokości. W celu zminimalizowania
ogromnego ryzyka wynikającego z braku wiedzy i doświadczenia dotyczącego
reakcji fizjologicznej organizmu człowieka w tak skrajnych środowiskach, a szczególnie podczas nurkowania, wyprawa
została objęta patronatem naukowo-medycznym Krajowego Ośrodka Medycyny
Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
w Gdyni, w którym opracowano metodykę badań. Pracownicy naukowi KOMH (dr
n.m. Zdzisław Sićko i dr n.m. Jacek Kot)
wyznaczyli na potrzeby wyprawy specjalne algorytmy dekompresji i zalecenia do
nurkowania na tak dużej wysokości. Po
analizach i obliczeniach naukowców zrezygnowano z nurkowań na wstrzymanym oddechu oraz ograniczono planowaną głębokość nurkowania do 30 metrów.
W ramach przygotowań do wyprawy w październiku 2006 r. przeprowadzono rekonesans w rejon przyszłego
działania wyprawy. Wyznaczono miejsce
bazy nurkowej, oznaczono głębokość
w rejonie bazy, lądowisko helikoptera i
wiele innych istotnych dla właściwego
przeprowadzenia wyprawy elementów,
jak również wykonano po raz pierwszy
zdjęcia dna jeziora.
W czasie poprzedzającym wypra-

wę zespół brał udział w obozach przygotowawczych w Tatrach, Alpach i Andach Peruwiańskich, aby m.in. sprawdzić
opracowaną na użytek wyprawy technikę nurkowania w akwenach leżących na
dużej wysokości.
Po wielomiesięcznych przygotowaniach 20 września 2007 r. ekipa nurków
i wspinaczy wyleciała z Warszawy, zmierzając do Katmandu, pierwszego punktu wyprawy, gdzie przez kilka dni odbywały się bezpośrednie przygotowania
do wyruszenia w rejon działania wyprawy (m.in. kompletowanie sprzętu). Odbyto także tzw. briefing w Ministerstwie
Sportu, Turystki i Lotnictwa Cywilnego
rządu Nepalu, w trakcie którego uzyskano oficjalną zgodę na ekspedycję. Po kilkudniowych przygotowaniach 27 października wyruszyła wreszcie karawana,
która po 8 dniach wędrówki dotarła w
rejon jeziora Tilicho.
W tym czasie, na skutek skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych
(uniemożliwiających nawet założenie
baz w planowanych miejscach oraz będących przyczyną kilku wypadków), doświadczenie członków ekspedycji pomogło im podjąć decyzję o rezygnacji
ze wspinaczki na Tilicho Peak. Konieczne było również ograniczenie niektórych zaplanowanych badań (m.in. stworzenia mapy batymetrycznej jeziora).
W tej sytuacji cały wysiłek skoncentrowano na realizacji głównego, pionierskiego celu – na nurkowaniu w jeziorze
Tilicho i badaniach naukowych. Zmieniono miejsce głównej bazy nurkowej
możliwej do założenia w takich warunkach. Założono bazę wysuniętą w rejonie głębi Tilicho. Zatknięcie biało-czerwonej flagi w bazie było sygnałem do
rozpoczęcia nurkowania.
13 października 2007 r. rozpoczęto
bezpośrednie przygotowania do nurkowania. Marek Kryże, członek nurkowej
części ekipy, pływając z ręczną echosondą, dokonywał analizy dna i głębokości.
Następnego dnia założono bazę wysuniętą w rejonie głębi Tilicho oraz przygotowano miejsce nurkowania (boja, lina
upustowa, lina asekuracyjna, namiot do
Cześć składu wyprawy pod polską flagą i
herbem Bydgoszczy. Od lewej: Marek Kryże, Jan Kwiatoń (kierownik wyprawy), Marcin Żyszkowski (lekarz wyprawy), Aleksander Lwow, Tomasz Witkowski

Fot. Jan Kwiatoń
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Baza wyprawy przy jeziorze Tilicho

badań medycznych i ewentualnej reanimacji). Tego dnia nurkowanie na głębokość 15 m odbyli Marek Kryże i Tomasz
Witkowski, którzy następnie poddani
zostali badaniu reakcji i zachowania się
organizmu. W kolejnym dniu na tę samą
głębokość pod wodę zeszli Michał Brajta i Jan Kwiatoń. Oni również przeszli
badania. Podczas ich nurkowania gwałtownie załamała się pogoda, nastąpiły
intensywne opady śniegu.
16 listopada wyznaczono do nurkowania 2 osoby: Michała Brajtę i Tomasza
Witkowskiego. W skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych, przy akompaniamencie coraz częściej schodzących
lawin, osiągnęli oni bezpiecznie planowaną głębokość 30 m, ustanawiając tym
samym rekord świata w tej kategorii nurkowania. Następnie, jak po każdym nurkowaniu, przeprowadzono serię badań
organizmów nurków.
Wskutek ciągle pogarszających się
warunków pogodowych i coraz bardziej
realnego zagrożenia odcięcia od świata podjęta została decyzja o przerwaniu
dalszej akcji nurkowej i natychmiastowej
ewakuacji ludzi z bazy do położonego
ok. 1000 m niżej Tilicho Base Camp Hotel, która nastąpiła następnego dnia.
Mimo wszystkich przeciwności
udało się więc przeprowadzić sześć
nurkowań, zdobywając oprócz bogatego materiału naukowo-medycznego
rekord świata polegający na osiągnięciu największej głębokości na wysokości ok. 5000 m n.p.m. Wspomnieć na-

leży, że nie było dotychczas żadnych
wiarygodnych materiałów naukowych
nt. nurkowania na poziomie powyżej
4000 m n.p.m. Po osiągnięciu rekordowej głębokości w dnie jeziora została
zatknięta biało-czerwona flaga z podpisami uczestników wyprawy.
Powrót do Katmandu w niesprzyjającej pogodzie zajął kolejne 8 dni. W
stolicy Nepalu, w trakcie przygotowań
do powrotu członkowie ekspedycji odbyli kolejne spotkanie w ministerstwie,
gdzie uzyskali oficjalny certyfikat potwierdzający ich pionierski wyczyn. Do
kraju wrócili 6 listopada 2007 r. Powitano ich na lotnisku Okęcie.
Rekord ustanowiony przez Polaków
oprócz wymiaru sportowego przyniósł
także korzyści w wymiarze naukowym
i otworzy zapewne nową kartę w dziedzinie głębokiego nurkowania na dużych wysokościach. Wyniki badań wykonanych po kolejnych nurkowaniach w
tak skrajnych warunkach zostały przekazane do Krajowego Ośrodka Medycyny
Hiperbarycznej oraz organizacji Divers
Alert Network Europe w celu przeprowadzenia analiz. W przyszłości z pewnością
przydadzą się kolejnym śmiałkom, pragnącym podjąć podobne wyzwania.
Cieszy niezmiernie fakt, że to właśnie Polacy dokonali tak pionierskiego
wyczynu i pokonali kolejną poprzeczkę
ludzkich możliwości.
 Paweł Tomaszewski
Pozostałe zdjęciaprezentujemy na 1. i 2.
okładce.

Fot. Michał Brajta
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Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
W hali sportowej w Tymbarku zorganizowano pierwszy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy i
Juniorów o Puchar Wójta Gminy Tymbark Stanisława Pachowicza. W grupie
trampkarzy udział wzięły reprezentacje
klubów sportowych z Limanowej (dwie
drużyny), Łososiny Górnej, Tymbarku
(dwie drużyny), Dobrej i Szczyrzyca. W
grupie juniorów wystąpili zawodnicy
klas sportowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN, KS Tymbark. LKS Orkan Szczyrzyc i Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.
Wyniki końcowe
Turniej Trampkarzy
I Łososina Górna
II Limanovia I
III Limanovia II
IV Tymbark I
V Tymbark II
VI Dobrzanka i Orkan Szczyrzyc
Najlepszym bramkarzem został
Hubert Bieda z Limanovii, najlepszym
zawodnikiem turnieju Józef Piwowarczyk z KS Tymbark.

Stefan Szczepłek

Moja historia futbolu

II Turniej Juniorów
I Jelonki (uczniowie klasy III LO o
profilu sportowym Zespołu Szkół im.
KEN)
II Tymbark V
III KS Tymbark
IV Orkan Szczyrzyc
V Dream Team
VI II LO Sportowe
VII Team Geist i Rozrzutniki
Królem strzelców został Mateusz
Dąbrowa, uczeń III klasy LO o profilu
sportowym, najlepszym zawodnikiem

Strzelcy na linach
Jednym z elementów szkolenia
wojskowego i ratowniczego tymbar-
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skich Strzelców jest nauka wspinaczki górskiej, którą przeprowadzili ra-

został Robert Gniecki, a najlepszym
bramkarzem Grzegorz Kępa.
Zawody prowadził sędzia Mieczysław Kubatek, znany zawodnik „Harnasia
Tymbark”, a organizatorami turnieju byli:
Urząd Gminy w Tymbarku, Klub Sportowy„Tymbark”, Gimnazjum Samorządowe
w Tymbarku i Rada Sołecka w Tymbarku.
Cenne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary, słodycze i soki ufundowali: Urząd
Gminy w Tymbarku, firma Tymbark SA i
firma „Galicja” z Nowego Sącza.
 Robert Nowak

townicy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tymbarku: mł. asp. Dariusz Molek,
strażak Marcin Janczak i Robert Rybka. Instruktorzy należący do tymbarskiego Strzelca zajęcia teoretyczne i
ćwiczenia praktyczne przeprowadzili z 10-osobową grupą Strzelców, będących uczniami klas policyjnych tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji
Edukacji Narodowej.
Wiedza nabyta przez młodzież
podczas szkoleń będzie procentować
w późniejszym okresie kariery zawodowej przyszłych policjantów. Dzięki
pomocy tymbarskich strażaków młodzież z proobronnej organizacji Strzelec w Tymbarku ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zakresie
ratownictwa.
Informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej www.osptymbark.ksu.pl
 Robert Nowak

Miłym prezentem pod
choinkę dla kibiców piłkarskich jest kolejna publikacja
autorstwa dziennikarza Rzeczpospolitej, redaktora Stefana Szczepłka, „Moja historia
futbolu”. Jej lektura utwierdzi
wszystkich w przekonaniu,
że niewielu zna się na futbolu
tak jak Szczepłek. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego przeszedł znakomitą szko-

łę dziennikarstwa najpierw w
„Sztandarze Młodych”, a potem w „Piłce Nożnej”, z którą
związał się na szesnaście lat.
Kolejnymi etapami jego
dziennikarskiej kariery była
praca w redakcji sportowej
TVP i Życia Warszawy. Laureat konkursu „Złotego Pióra” za
lata 2005-2006 organizowanego przez Klub Dziennikarzy
Sportowych i Polski Komitet

Olimpijski, wiedzę o futbolu posiadł na stadionach i w
szatniach. Do szatni wpuszczał go Trener Tysiąclecia Kazimierz Górski, który pytany o
to wyróżnienie żurnalisty odpowiadał: „bo ja go po prostu
lubię”. Ci z czytelników, którzy
nie znają twórczości Stefana
Szczepłka, polubią go po lekturze dwóch tomów„Mojej historii futbolu”.

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej

Sport w służbie młodzieży
Sport odgrywa niepoślednią rolę w życiu człowieka. Człowiek kochający sport
kocha życie, kocha uczciwą
rywalizację, potrafi pogratulować rywalowi, gdy ten okaże
się lepszy od niego. ma przecież poprzez trening i udział w
zawodach możliwość zrewanżowania się przeciwnikowi

za porażkę. Jaką rolę odgrywa sport w służbie młodzieży - obrazuje praca pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego,
wydana przez Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej.
Z publikacji młodzież
może przyswoić sobie wiele
cennych wskazówek autory-

tetów z górnej półki, jak doskonalić swoją postawę życiową w oparciu o sport. Pozna
rolę i znaczenie sportu nie tylko jako wartości samej w sobie, ale jako wartości służącej
realizacji projektu chrześcijanina i osoby, który uwzględnia jej rozwój we wszystkich
sferach i płaszczyznach.

Drogi i bezdroża sportu i turystyki
Jest to pozycja niezwykle ciekawa, będąca - jak to
napisał w recenzji prof. zw.
dr hab. Mirosław Ponczek „niezwykle udanym przedsięwzięciem wydawniczym,
w której został zastosowany
rzadko spotykany obecnie
zabieg reintegracyjny, polegający na połączeniu refleksji nad sportem z namysłem

nad turystyką. Dziedziny te
są z reguły izolowane od siebie, tak w warstwie poznania
naukowego, jak i w sferze realnych struktur instytucjonalnych”.
Inny z recenzentów, prof.
zw. dr hab. Józef Lipiec uważa, że opracowanie „Drogi i
Bezdroża Sportu i Turystyki”
wydane przez Akademię Wy-

chowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie i Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej
stanie się bezsprzecznie jedną z najbardziej wnikliwych
w polskiej literaturze prób odpowiedzi na pytania, jakie stawia sobie człowiek XXI wieku,
zainteresowany kontynuacją
kultury olimpijskiej.
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