Od redakcji

Czas
refleksji
ato to czas wypoczynku, wyjazdów w celu
zmiany klimatu, czas leniuchowania, ale i…
refleksji.
Czas pędzi nieubłaganie, a my razem
z nim, bo w dobie globalizacji żyje się coraz
szybciej. Ciągle szukamy czegoś nowego, żyjemy w napięciu. Rzadko możemy sobie pozwolić na aktywny wypoczynek. Rzadko też
pamiętamy, że zdrowie mamy jedno. Zużyte
części w każdej maszynie można wymienić
na nowe, ale człowiek nie jest maszyną…
Propagowanie zdrowego trybu życia dzięki uprawianiu
dowolnej dyscypliny sportu to cel działania Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Dlatego w biuletynie przedstawiamy zarysy „Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015”,
projektu zatwierdzonego przez Radę Ministrów 15 maja
2007 r. jako załącznik do uchwały Nr 90/2007. „Dokument
ten jest ogólnym sformułowaniem kierunków działań, jakie
należy podjąć w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Chodzi tutaj zarówno o działania w sferze szeroko pojętej promocji zdrowia, jak również działania w ramach tzw.
medycyny naprawczej. Intencją jego autorów jest budowanie systemu zdrowia publicznego”.
„Uprawianie sportu jednogłośnie uznano za ważny
element budowania życiowej stabilizacji” – taki jest wniosek z prezentowanych na str. 34 wyników badań przeprowadzonych w celu udowodnienia tezy, że „na przyszłość
wszystkich dzieci najsilniejszy wpływ mają ludzie dorośli,
którzy sprawują nad nimi opiekę i władzę”. Ludzie uprawiający w latach szkolnych sport w dorosłym życiu „są ambitni
– tak odpowiedziało 54% badanych, potrafią walczyć, nie
poddają się z byle powodu (52%), są odporniejsi na stres
(46%), potrafią współpracować z ludźmi, nawiązywać kon-

takty (37%), są pogodniejsi, radośniejsi, mają poczucie humoru (34%), nie zrażają się porażkami (29%), są sprawni,
zdrowsi, rzadziej chorują (27%), (…) cieszą się szacunkiem
w środowisku (24%)”.
Gdzie można uprawiać sport w czasach wszechobecnej
komercji? Autor artykułu z działu Budownictwo proponuje
podjęcie starań „o budowę małych, osiedlowych czy gminnych zespołów sportowych przeznaczonych do uprawiania
sportu przez wszystkich mieszkańców najbliższej okolicy”.
Co jest potrzebne do uprawiania sportu? Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zakupiła w 2008 r. ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki 40 zestawów sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
Zestawy otrzymają uczniowskie kluby sportowe lub inne
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, realizujące
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zakupiony sprzęt może być
wykorzystywany przez nauczycieli wychowania fizycznego
podczas realizacji programu szkolnego, jak również w trakcie zajęć pozalekcyjnych i treningów w uczniowskich klubach sportowych. Przyda się podczas zawodów, w programie obozów sportowych itp. Zasady przyznawania sprzętu
opisujemy na str. 20.
W tym numerze biuletynu dajemy mnóstwo przykładów uprawiania różnych dyscyplin sportu, mając nadzieję,
że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Może dzięki nam ktoś zatrzyma się w pościgu za zdobyczami cywilizacji i znajdzie czas na aktywny wypoczynek, dający dużo więcej satysfakcji niż np. leżenie plackiem na egzotycznej plaży czy degustowanie oryginalnych dań i napojów.
Lato to czas refleksji…
 Redakcja biuletynu
 Sport dla wszystkich
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Zamość
- klejnot światowej kultury
XIV Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, 30.05-1.06.08
Zamość leżący na krańcach
wschodnich zjednoczonej Europy stał się ważnym ośrodkiem integracji przez sport
młodzieży z krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej

Giorgio Vasari, autor pierwszej historii sztuki włoskiej, zapisał w roku
1550 w swoich „Żywotach najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów” takie słowa: „po długim upadku sztuki w czasie barbarzyńskiego
średniowiecza, w Toskanii nastąpiło
jej odrodzenie, powstała nowa sztuka włoska”.
Opowieść o Odrodzeniu zaczyna
się w czasach, gdy na kontynencie europejskim żyli ludzie obdarzeni przez
naturę wielkimi przymiotami umysłu
i ducha.
Byli wszechstronnie uzdolnionymi geniuszami. Tytanami myśli i czynów: uczonymi, politykami, wodzami
– przyświecała im maksyma:
„Homo sum, humani nihil a me
alienum esse puto” (Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie powinno mi
być obce).
Pod pełnym słońca niebem Italii rodziła się kultura umysłowa i sztuka, która zadziwiła świat. Leonardo da
Vinci, Michał Anioł, Tycjan, Sandro Botticelli, Tintoretto – od samych nazwisk
kręci się w głowie. Europa przypominała ogromny, pulsujący bogactwem
i radością życia ogród.
Początek Odrodzenia w Polsce zbiegł się z przebudową Wawelu
na wspaniałą rezydencję królewską,
a schyłek tej epoki – z inną niezwy-

kle ambitną budową renesansowego
miasta, podjętą i wykonaną przez „trybuna ludu szlacheckiego”, Jana Zamoyskiego.

Portret Jana Zamoyskiego
Fot. Wiesław Lipiec

Jan Zamoyski (1542–1605) – Kanclerz Wielki Koronny (1578-1605), Hetman Wielki Koronny od 1581 r., przywódca szlachty, doradca Stefana
Batorego, zwycięzca spod Byczyny,

Akt lokacyjny Zamościa

gdzie w 1588 r. pobił austriackiego arcyksięcia Maksymiliana, w latach 1595–
1600 zbrojnie interweniował w Mołdawii i Wołoszczyźnie, 1601–1602 walczył
ze Szwedami w Inflantach. Założyciel
Zamościa i Akademii Zamojskiej.
Budowę „swojego” miasta powierzył Jan Zamoyski włoskiemu architektowi Bernardo Morando.
Bernardo Morando urodził się
ok. 1540 r. w Padwie lub Wenecji,
zmarł w 1600 r. w Zamościu, architekt
włoski działający w Polsce od około
1570 r. Pracował przy Zamku Królewskim (1570–73) i przy kaplicy Misjonarzy Kolegiaty św. Jana w Warszawie (1570). Od 1578 r. do śmierci był
w służbie kanclerza Jana Zamoyskiego. Dla niego zaprojektował (1578–
79) i zrealizował układ urbanistyczny
i bastionowy fortyfikacji nowego miasta – Zamościa, z pałacem (1581–86),
kolegiatą (1578–1600), bramami miasta: Lubelską (przed 1588 r.), Lwowską (1599), arsenałem, kamienicami
i podcieniami wokół rynku (budowane w XVII w.).

Fot. Wiesław Lipiec
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nie realizowane. Pienza była właściwie i pozostała nie miastem, lecz rezydencją.
Fenomenem jest także, że Zamość
w późniejszych stuleciach nie był przebudowywany, ani zmieniany.
Kolejny fenomen – Zamość dał
początek odrębnemu stylowi. Styl
ten „mutatis mutandis” wszedł i utrzymał się przez cały XVII wiek, mianowicie w woj. lubelskim, w nieco odmiennej postaci także na ziemi kaliskiej,
a w mniejszej ilości w całej Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno całych
budowli, jak i dekoracji oraz sztukaterii właściwych temu typowi.
W 1992 r. Zamość został wpisany
na listę światowego dziedzictwa kultury Unesco.

Plan perspektywiczny Zamościa z około 1605 r.

Morando należy do czołowych architektów w Polsce w drugiej połowie
XVI w. W swojej twórczości architektonicznej reprezentował nurt manierystyczno-klasyczny i nawiązywał do
architektury Wenecji i Emilii. Stworzył
w Zamościu jedno z najciekawszych
europejskich założeń urbanistycznych, oparte na pomysłach włoskich
teoretyków urbanistyki doby Renesansu.
Zamość jest więc dzieckiem wyjątkowym dwóch geniuszy, Jana Zamoyskiego i Bernarda Morando. Razem
przenieśli włoskie koncepcje architektoniczne na kresowe pola pod Skokówkę,
tutaj je „spolszczyli”, wdrożyli w polską
tradycję, kulturę, zwyczaje i obyczaje
Polaków i tak narodził się „renesans zamojski” w budownictwie, styl z rodowodem europejskim, ale zarazem własny.
Współczesny Janowi Zamoyskiemu uczony holenderski Georg of van
der Does pisząc o kanclerzu, stwierdził, że „nic jednakowoż nie świadczy
bardziej o jego miłości ojczyzny, jak
właśnie miasto, które własnym sumptem od fundamentów wybudował
(…), w ten sposób pozostawił on pomnik po sobie, od piramid i pomników trwalsze, nie tylko w Polsce, ale
również w całej Europie”.
Zamość jest fenomenem w dzie-
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Fot. Wiesław Lipiec

jach architektury nie tylko polskiej, ale
i europejskiej. Niezwykłość jego polega na tym, że w całości został wzniesiony w jednym czasie i stylu, że styl
ten objął całe miasto: kościoły, ratusz,
szkoły, twierdzę, pałac Zamoyskich,
domy mieszczan.
W XV i XVI w. nie było rzeczą
niezwykłą projektować całe miasta
w jednym stylu, głównie działo się tak
we Włoszech. Wszakże były to projekty w małej tylko części, a nawet wcale

Zamość z lotu ptaka

Sport – element
kultury narodowej
W takiej naturalnej scenerii przeżywającego za sprawą gruntownej rewitalizacji swój kolejny „renesans” Zamościa odbywają się wspaniałe imprezy
kulturalne i sportowe. Jednym tchem
można wymieniać: Zamojskie Lato Teatralne, Jazz na Kresach, spotkania wokalistów jazzowych, Festiwal Kultury
Włoskiej, Festiwal Zamościanina Marka
Grechuty, Jarmark Hetmański. Insceni-

Fot. Wiesław Lipiec

zacje historyczne Szturm Twierdzy Zamość i wiele, wiele innych.
Sport jako element kultury narodowej również wpisał się na trwałe w kalendarz przedsięwzięć organizowanych
w Zamościu. A w kalendarzu znaczące
miejsce zajmuje Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży.
Wszystko zaczęło się w roku 1995.
Z inspiracji niewielkiej grupy pasjonatów sportu młodzieżowego narodził
się pomysł organizacji festiwalu sportu dla dzieci i młodzieży. Nadano mu
nazwę „Tęcza”, a do udziału zaproszono
kilka przygranicznych miast z Ukrainy
oraz młodzież z miast Lubelszczyzny.
I tak się zaczęło.
Kolejne lata to coraz większa liczba
uczestników, aktualnie średnio rocznie
około 1500 osób, coraz więcej dyscyplin i coraz większy zasięg. Do grona
uczestników festiwalu dołączyły: Rosja,
Białoruś, Słowacja, Niemcy, a od kilku
lat również Holandia i Węgry.
Lista miejscowości, z których niezmiennie od lat przyjeżdża młodzież,
jest bardzo długa. Są to: Łuck, Użgorod,
Lwów, Nowowołyńsk, Brześć, Grodno,
Presov, Snina, Bardejow, Poprad, Tarnopol, Żółkiew, Kowel, Sittard, Schwabisch Hall, Lublin, Chełm, Rzeszów.
Powiększa się również grono organizatorów i przyjaciół festiwalu. Już
nie tylko Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich i Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ale
Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Towarzystwo Przyjaźni Polska – Ukraina i Polska – Słowacja, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ponieważ festiwal jest od
pewnego czasu imprezą integracyjną, Związek Transgraniczny Euroregion
„BUG”, Urząd Marszałkowski w Lublinie,
Grupa Wyszechradzka.
Zawsze z festiwalem jest Miasto
Zamość. Gospodarz przedsięwzięcia
i główny realizator – to Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Początkowo w ramach festiwalu
rozgrywano kilka dyscyplin sportu, dzisiaj młodzież ma do wyboru aż 12. Są
to: gry zespołowe, tenis, badminton,

pływanie, lekka atletyka, judo, zapasy,
łucznictwo, kajak-polo, unihokej. Perfekcyjnie przygotowane obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
szkolne sprzyjają sportowej rywalizacji
oraz biciu wspaniałych rekordów.
W festiwalu nie wynik jest ważny,
ale uczestnictwo i wspólne przeżywanie sportowego święta. Tak ważna impreza nie pozostaje bez wpływu na popularyzację kultury fizycznej w mieście
oraz rozwój bazy sportowej.
Działalność na rzecz zaspokajania
potrzeb w zakresie kultury fizycznej
w Zamościu prowadzi Ośrodek Sportu
i Rekreacji jako instytucja miejska oraz
62 stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez prezydenta.
Stwarzając warunki do uprawiania sportu, Zamość dysponuje następującą bazą sportową: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zamościu z halą sportowo-widowiskową, dwiema halami do
gier zespołowych i sportów walki, stadionem piłkarskim z bieżnią 6-torową
i urządzeniami do LA z nawierzchnią
syntetyczną, boiskami treningowymi
do piłki nożnej, krytą pływalnią, torami łuczniczymi, boiskami do gier małych, salami do aerobiku, siłowniami,
sezonowym lodowiskiem sztucznie
mrożonym oraz przychodnią sportowo-lekarską. Wszystkie obiekty mają
pełne zaplecze techniczno-sanitarne
i są przystosowane do użytkowania
przez osoby niepełnosprawne.
Uzupełnieniem bazy OSiR są obiekty przyszkolne oraz klubowe. Pełnowymiarowe sale gimnastyczne znajdują
się w trzech szkołach, a niepełnowymiarowe w siedmiu. Wszystkie szkoły
mają do dyspozycji boiska do gier małych. Szkoły, które mają większe potrzeby w stosunku do posiadanej bazy, korzystają nieodpłatnie z bazy miejskiej.
Baza klubowa to: 6 kortów tenisowych Klubu Tenisowego „Return”,
strzelnica do broni pneumatycznej Klubu Sportowego „Technik”, kompleks
boisk KS „Hetman” (Rotunda).
Ukoronowaniem szkolenia w klubach sportowych jest możliwość startu w imprezach. Średnio w skali roku
na terenie miasta organizowanych jest

ponad 200 imprez o zróżnicowanym
stopniu trudności oraz zasięgu: miejskie, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe. Przykładowo ważne
imprezy to: Bieg Pokoju im. Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny, Czwartki Lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polski w zapasach, łucznictwie, lekkiej atletyce i tenisie, Igrzyska Młodzieży Szkolnej we
wszystkich rocznikach, Grand Prix Polski w Pływaniu.
W skali roku w imprezach rekreacyjnych, zawodach sportowych masowych oraz na wyższym poziomie wyczynu uczestniczy około 30 tysięcy
dzieci i młodzieży.
Bardzo ważnym czynnikiem kreującym są środki finansowe w budżecie miasta przeznaczone na działalność
sportową. Samorząd stara się wspierać wszelkie formy aktywności sportowo-rekreacyjnej swoich mieszkańców.
Główne formy pomocy finansowej
obejmują: nieodpłatne udostępnienie
bazy sportowej OSiR klubom i szkołom, finansowanie działalności merytorycznej klubów, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez
sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na
turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie
nagrodami finansowymi najlepszych
sportowców i trenerów.
Efektem konsekwentnej realizacji założeń jest wysoka pozycja miasta
w Ogólnopolskim Współzawodnictwie
Sportowym Dzieci i Młodzieży. W ostatnich latach w kategorii miast do 80 tysięcy mieszkańców Zamość plasował
się na trzecim miejscu w Polsce.

Festiwal Sportu
dzieci i Młodzieży
Obok zawodów sportowych festiwal stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym. Uroczyste otwarcia organizowane są zazwyczaj w przepięknej scenerii
Rynku Wielkiego. Oprócz elementów ceremoniału olimpijskiego są to prezentacje najlepszych zespołów artystycznych
Zamościa oraz możliwość zapoznania
się uczestników festiwalu z historią wpi-
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kultury Miasta Zamościa.
Podczas otwarcia festiwalu Anno
Domini 2008 słychać było huk armat,
szczęk żelaza i widać wspaniałych wojowników XVII-wiecznej Europy. Dla
uczestników festiwalu, zaproszonych
gości oraz bardzo licznej grupy mieszkańców Zamościa i turystów przygotowano niezwykle malowniczą inscenizację obrony zamojskiej twierdzy
przed kozackimi wojskami powstańczymi dowodzonymi przez hetmana
Bohdana Chmielnickiego.
W przestrzeni zabytkowej dawnej
twierdzy oraz pod murami miasta rycerze – w odtworzonych z pietyzmem
strojach z epoki – z Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, Bractwa Rycerskiego
Ziemi Lubelskiej oraz skonfederowane rycerstwo Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego stworzyli wspaniałe
barwne widowisko, ukazujące widzom
sienkiewiczowski świat dawnych wspaniałych bitew. Do walki stanęło blisko
300 rycerzy. Kiedy zegar na wieży ratusza wybił godzinę dwunastą, wyruszyli na pozycje strategiczne. Rozpoczęli
atak przez zaskoczenie, szturmem po
moście, przez Nową Bramę Lubelską.
Pierwsza do walki stanęła artyleria.
Armaty grzmiały, aż bolało w uszach.
Świszczały kule, huczały muszkiety. Walczyli mężczyźni i białogłowy.
Obrońcy miasta zajęli pozycje na kur-

Zdjęcia z inscenizacji
Fot. Jacek Bełz
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Liczba ekip
18
12
11
12
18
21
21
18
24
21
28
24
15
23

Fot. Jerzy Potentas
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tynach bramnych. Tam ustawili stanowiska z artylerią. Tatarzy i Kozacy ruszyli z szablami po moście, ale polskie
wojsko odepchnęło atak. Byli zabici
i ranni. Znów zagrzmiały armaty. Tatarzy po raz kolejny zaatakowali. Poszły
w ruch szable. Na szczęście atak odparto, a twierdza pozostała niezdobyta.
Widowisku towarzyszyły paradne
musztry i przemarsze ulicami miasta,
turniej pokazowych walk szermierczych
o szablę Hetmana Jana Zamoyskiego.
Wystąpiła też Capella All Antico z historycznymi pieśniami polskimi i kozackimi
oraz tańcami i scenkami rodzajowymi
charakterystycznymi dla epoki.
Przedstawienie to uświetniające otwarcie XIV Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży miało przybliżyć ducha tamtej epoki i upamiętnić
oblężenie Zamościa w 1648 r., którego
skutki były straszne: doszczętnie zniszczone i spalone przedmieścia, twierdza

I miejsce
Lublin – Polska
Lwów – Ukraina
Lublin – Polska
Zamość – Polska
Tarnopol – Ukraina
Zamość – Polska
Zamość – Polska
Użgorod – Ukraina
Zamość – Polska
Zamość – Polska
Brześć – Białoruś
Brześć – Białoruś
Dniepropietrowsk – Ukraina
Zamość – Polska

w gruzach, duże straty w ludziach, wyczerpanie i głód. Mimo to twierdza Zamość broniąca wschodnich rubieży Rzeczypospolitej nigdy nie została zdobyta
otwartym szturmem.
Zapraszamy na podobne inscenizacje do Zamościa każdego roku zawsze w czerwcu.
Zamość leżący na krańcach wschodnich zjednoczonej Europy stał się ważnym ośrodkiem integracji poprzez sport
młodzieży z krajów Unii Europejskiej
oraz krajów Europy Wschodniej. Granica wschodnia Europy nie doprowadziła do podziałów pomiędzy Polską,
Ukrainą czy Rosją, ale wręcz przeciwnie – stała się pomostem łączącym młodzież wszystkich krajów.
 Michał Kowalik
Wydział Edukacji i Sportu UM Zamość
 Zdjęcia Arkadiusz Kurowski

II miejsce
Lwów – Ukraina
Lublin – Polska
Zamość – Polska
Lublin – Polska
Lublin – Polska
Użgorod – Ukraina
Użgorod – Ukraina
Presov – Słowacja
Brześć – Białoruś
Presov – Słowacja
Zamość – Polska
Dniepropietrowsk – Ukraina
Zamość – Polska
Dniepropietrowsk – Ukraina

Pozostałe zdjęcia prezentujemy
na 4 str. okładki

III miejsce
Łuck – Ukraina
Zamość – Polska
Użgorod – Ukraina
Lwów – Ukraina
Brześć – Białoruś
Lublin – Polska
Grodno – Białoruś
Lwów – Ukraina
Presov – Słowacja
Sittard – Holandia
Dniepropietrowsk – Ukraina
Lwów – Ukraina
Łuck – Ukraina
Łuck – Ukraina

Czternaście lat – zwycięzcy festiwali

9

Z

życia federacji

z życia federacji

sport dla wszystkich

Władze
Krajowej
Federacji

Terminy i miejsca:
-

Sportu

-

Mieczysław Borowy

dla Wszystkich
12 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się III Walne Zgromadzenie Delegatów
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Podczas zgromadzenia wybrano prezesa, 15-osobowy zarząd oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną.
Prezydium zarządu
Mieczysław Borowy - prezes
Wacław Hurko - I wiceprezes
Zbigniew Dziubiński - wiceprezes
Jerzy Potentas - sekretarz
Elżbieta Piotrowska - skarbnik
Dariusz Abramuk - członek prezydium
Krzysztof Miklas - członek prezydium
Komisja Rewizyjna
Laura Filipiak - przewodniczący
Antoni Jazienicki - wiceprzewodniczący
Maria Moldenhawer-Frej - sekretarz

Członkowie zarządu
Krystyna Anioł-Strzyżewska
Stanisław Janowicz
Krzysztof Lewicki
Wiesław Michalak
Stanisław Paczkowski
Roman Pawlas
Stanisław Sikora
Maciej Skupniewski
Anna Wodzińska

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich jest organizacją zrzeszającą Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i ich związki oraz inne osoby prawne, których przedmiotem działania jest szeroko rozumiana kultura fizyczna.
Jest platformą współdziałania członków w upowszechnianiu kultury fizycznej, promowaniu zdrowego, sportowego stylu życia, a tym samym podnoszeniu
na wyższy poziom zdrowia Polaków.

10 sport
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Urodził się w 1942 r. w miejscowości Zawoja. Ukończył Studium
Nauczycielskie Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Wydział
Historii na Uniwersytecie Śląskim,
uzyskując tytuł magistra. Uprawiał
wyczynowo lekkoatletykę. Jest instruktorem siatkówki, narciarstwa
oraz ratownikiem WOPR. Był prezesem Polskiego Związku Tenisowego oraz Prezesem Polskiego Związku Kulturystyki, Trójboju Siłowego
i Fitness. We wrześniu 2002 r. otrzymał srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury
fizycznej, a w październiku 2002 r.
przyznano mu tytuł „Honorowego
Menedżera Sportu”.
W roku 1971 został wybrany
wiceprezesem Zarządu Głównego
TKKF, a w listopadzie 2006 roku XIV
Krajowy Zjazd Delegatów wybrał
go na prezesa Zarządu Głównego
na kolejną, 5. kadencję.
Od roku 1997 pełnił funkcję
I wiceprezesa zarządu Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich,
a 12 marca 2008 r. wybrany został
prezesem zarządu KFSdW.

9–10 października 2008 r. - Sieraków, Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF, ul.
Poznańska 27
23–24 października 2008 r. - Olsztyn
13-14 listopada 2008 r. - Sanok
Termin i miejsce :
9 - 10 października 2008 r. - Sieraków
Uczestnicy:

-

działacze UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej
przedstawiciele samorządów lokalnych
wszystkich szczebli

Program ramowy
I dzień
do godz. 12.30 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie
- 13.00-13.15 - otwarcie seminarium - prezes
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
godz. 13.15–15.15 - I sesja plenarna
1. „Realizacja programu Sport Wszystkich
Dzieci” - Wojciech Kudlik – dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu
i Turystyki
2. „Samorząd terytorialny kreatorem upowszechniania sportu i rekreacji” - przedstawiciel samorządu lokalnego
3. „Dofinansowywanie projektów stowarzyszeń kultury fizycznej z funduszy UE” - mgr
Łukasz Potocki, specjalista ds. przygotowywania
wniosków i rozliczania projektów
4. „Ustawa – Prawo zamówień publicznych
w działalności stowarzyszeń i samorządów” Waldemar Mazan, ekspert od przeprowadzania
procedur przetargowych
 godz. 15.15-16.30 - obiad
 godz. 16.30–18.30 - II sesja plenarna
1. „Podstawy prawne i finansowe działalności UKS-ów” - mgr Elżbieta Piotrowska, główny księgowy KFSdW
2. „Narodowy Program Zdrowia na lata
2007–2013 - promocja aktywności fizycznej
młodego pokolenia” - dr Paweł Goryński, Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego
-

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury ﬁzycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i
młodzieży”
Sieraków 9–10 października 2008 r.
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................

Kalendarz imprez w 2008 r.

Ogólnopolskie seminaria „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej
w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży
Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich na zlecenie Departamentu Sportu
Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki
Kontynuacja bezpośrednich spotkań przedstawicieli ministerstwa z działaczami samorządowymi na temat upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie. Tematyka spotkań
poszerzona o „Sport dla wszystkich w UE”, przepisy unijne dotyczące kultury fizycznej oraz sposoby finansowania. Przewidywany udział 3 x 100
osób.

Jednostka delegująca/funkcja: .......................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
telefon: ........................ faks: ......................... e-mail: ............................... tel. komórkowy: .......................

Potwierdzenie noclegu z 9 na 10 października 2008 r. (prosimy wpisać tak lub nie) ……...........................
........................................................
(pieczęć i podpis)

11

życia federacji

z życia federacji

sport dla wszystkich

12 sport

„Rola samorządów terytorialnych w realizacji Narodowego Programu Zdrowia” - dr
Krzysztof Kuszewski, Państwowy Instytut Zdrowia
Publicznego
3. Realizacja programu „Animator sportu
dzieci i młodzieży” - Dariusz Abramuk, Zarząd
Główny Szkolnego Związku Sportowego
4. „Klub sportowy - partner samorządu lokalnego. Realizacja zadań ustawowych we
współpracy międzysektorowej” - dr Iwona
Michniewicz, wykładowca WSP TWP w Warszawie,
kurator sądowy
5. „Kluby Olimpijczyka w programie Sport
Wszystkich Dzieci” - Marian Sypniewski, Polski
Komitet Olimpijski
 godz. 18.30-19.00 - przerwa na kawę
 godz. 19.00-20.00 - dyskusja plenarna, prelegenci odpowiadają na pytania uczestników,
wystąpienia przedstawicieli ogólnopolskich
stowarzyszeń kultury fizycznej
 godz. 20.30 - kolacja
II dzień
 godz. 08.30-09.30 - śniadanie
 godz. 10.00-11.30 - Blok Informacyjny Branży Sportowo–Rekreacyjnej - moderator inż.
Lech Bartnik
1. „Baza sportowa w gminie”
2. „Wyposażenie hal sportowych”
3. „Nowe technologie w budownictwie
obiektów sportowych”
„Energooszczędne systemy grzewcze”

4. „Budowa boisk ze sztucznej trawy i otwartych lodowisk”
 godz. 11.30–12.30 - dyskusja plenarna, c.d. pytań uczestników i odpowiedzi prelegentów
oraz wystąpienia przedstawicieli ogólnopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej
 godz. 12.30–13.00 - podsumowanie, przyjęcie
wniosków i zakończenie seminarium
 godz. 13.00 - obiad
 godz. 14.00 - wyjazd uczestników
Warunki uczestnictwa:
Wpisowe 50,- PLN od osoby należy wpłacić na
konto Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
w banku PKO BP X O/Warszawa
nr konta: 07102010130000080201345644
Organizator pokrywa koszty programu, zakwaterowania i wyżywienia. Jednostka delegująca pokrywa
koszty dojazdu. Ankietę uczestnictwa i potwierdzenie
wpłaty wpisowego prosimy przesyłać na adres:
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
tel./faks 022 825 85 88, 825 11 13
e-mail: federacja@post.pl
Uczestnicy zapisywani będą na listę według kolejności zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc prosimy o potwierdzanie swojej obecności
na liście najpóźniej do 29 września 2008 r. – w przypadku seminarium w Sierakowie, do 13 października 2008 r. – seminarium w Olsztynie, 3 listopada
2008 r. – seminarium w Sanoku.
Po seminarium uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie.

Ankietę można także wypełnić
na stronie internetowej KFSdW
www.federacja.com.pl

X Ogólnopolski Festiwal Sportów
Wodnych na basenie krytym
4-7 grudnia 2008 r., Ustrzyki Dolne
Zawody UKS-ów w sportach wodnych, takich jak: kajak-polo, pływanie, piłka wodna,
przeplatane są pokazami freestyle’u kajakowego, ratownictwa wodnego i płetwonurkowania. Przewidywany udział 1000 osób.
Gospodarze oddadzą 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.
Każdego roku festiwal odbywa się w innym
rejonie Polski. Jego gospodarzami były już
miasta: Ciechanów, Sierpc, Warka, Kozienice,
Bochnia, Kudowa Zdrój, Augustów, Wyszków
i Ustrzyki Dolne.
IX Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych zgromadził rekordową ilość uczestników,
zwłaszcza w Ogólnopolskim Turnieju KajakPolo. W 2007 r. 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 gru-

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

pie dziewcząt (juniorki i młodziczki) zgłoszono 7 zespołów, w grupie chłopców (juniorzy
i młodzicy) rywalizowało 10 drużyn.
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. Propagatorem
rozwoju Splashballa w Polsce jest trener Donat
Oleksów, który podczas festiwalu reprezentował Autonomiczną Komisję Piłki Wodnej PZP.
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” 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.

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

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

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

Olsztyn 23–24 października 2008 r.

Sanok 13–14 listopada 2008 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Potwierdzenie noclegu z 23 na 24 października 2008 r. (prosimy wpisać tak lub nie) ...................................................

Potwierdzenie noclegu z 13 na 14 listopada 2008 r. (prosimy wpisać tak lub nie) …….................................................

........................................................
(pieczęć i podpis)

.......................................................
(pieczęć i podpis)
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Kalendarz imprez w 2008 r.

Kalendarz imprez w 2008 r.
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XIV Sportowy Turniej Miast i Gmin

w ceremoniale olimpijskim
28 maja 2008 r. na terenie całego kraju po raz 14. odbył się Sportowy Turniej Miast i Gmin, którego organizatorem była Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem tej największej w Polsce i jednej
z większych na świecie imprez sportu
powszechnego jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców. Dzielnica Bielany m. st. Warszawa znana jest z organizacji wielu
imprez sportowych, szczególnie dla

lany w osobach przewodniczącego
rady Michała Sikorskiego, burmistrza Zbigniewa Dubiela i członka
zarządu Grzegorza Pietruczuka.

dzieci i młodzieży. Doceniły to władze polskiego sportu i centralna inauguracja XIV Sportowego Turnieju
Miast i Gmin odbyła się na stadionie
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Zbigniew Pacelt, dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Wojciech Kudlik, sekretarz generalny
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Adam Krzesiński, prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
Mieczysław Borowy. Obecni byli
przedstawiciele władz Dzielnicy Bie-

14 sport
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Uczestników i zgromadzonych
gości powitała rektor elekt Akademii Wychowania Fizycznego prof.
Alicja Przyłuska-Fiszer. Następnie

rozpoczęła się uroczystość otwarcia Igrzysk Bielańskich – Mistrzostw
Dzielnicy Bielany szkół podstawowych i gimnazjów w lekkiej atletyce.
Impreza przygotowana została zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Odbyła się defilada ekip poszczególnych szkół. Przed trybuną
honorową przemaszerowali nie tylko uczestnicy igrzysk, ale i poczet
z flagą olimpijską. Pochód otwierało dwóch uczniów niosących herb
Bielan. Na stadion wbiegła sztafeta
olimpijska, która dokonała uroczystego zapalenia znicza. Odbyło się
również ślubowanie olimpijskie zawodników i sędziów. Uczestników
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imprezy powitał i zawody uroczyście otworzył burmistrz Dzielnicy
Bielany Zbigniew Dubiel.
W XIV Sportowym Turnieju Miast
i Gmin uczestniczyło ok. 3,5 mln
mieszkańców 555 miast i gmin z całego kraju, podzielonych na 6 grup
w zależności od liczby mieszkańców. O punktach zdobytych przez
dane miasto lub gminę decydowały
dwa kryteria:
l porównanie procentowe liczby osób startujących w turnieju
z ogólną liczbą mieszkańców,
l porównanie procentowego udziału środków budżetowych przeznaczonych na kulturę fizyczną w stosunku do
całego budżetu miasta lub gminy na rok
2008.
Miasta i gminy, które zajęły sześć
czołowych miejsc w każdej grupie, otrzymały nagrody finansowe
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz organizację letnich obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie
tegorocznych wakacji.
Z terenu Mazowsza w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyli mieszkańcy wymienionych miejscowości (w kolejności alfabetycznej):
Brochów, Ciechanów, Grójec, Jastrząb,
Kałuszyn, Kozienice, Otwock, Przysucha, Puszcza Mariańska, Radom, Siedlce, Sierpc, Szczutowo, Tarczyn, Warszawa-Bielany, Żyrardów.
Wszystkim uczestnikom imprezy
startującym w wielu zawodach, kon-

Zestawienie liczby startujących uczestników w grupach
Województwo

Razem uczestników

246 724

270 878

Województwo

 Jacek Bączkowski
 Zdjęcia Marcin Domagała
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II grupa.
5 do 7,5 tys
11 035
8405
29 045
6020
19 308
17 705
17 256
0
4235
7324
549
13 761
21 946
14 499
12 366
87 424

III grupa.
IV grupa.
V grupa
VI grupa
Razem
7,5 do 15 tys 15 do 40 tys 40 do 100 tys. pow. 100 tys uczestników
9317
32 110
0
44 560
101 792
30 968
47 764
10 255
50 073
151 292
2027
6814
39 822
180 000
273 586
0
200
0
13 478
19 998
46 703
80 384
85 575
128 257
396 763
85 893
185 288
26 871
13 711
331 567
2387
13 811
17 943
117 200
176 678
21 260
2720
0
0
23 980
48 791
67 433
2870
0
124 179
9222
0
67 255
0
83 801
0
2287
2280
0
5448
17 723
41 328
42 821
150 819
277 085
135 504
53 648
47 328
50 700
329 473
39 876
19 015
0
0
86 809
78 016
181 783
58 007
70 260
416 751
175 752
164 747
24 703
134 500
700 459
703 439

899 332

425 730

953 558

3 499 661

Zestawienie liczby startujących miast i gmin w grupach

kursach, turniejach i konkurencjach
sportowych czas minął szybko i przyjemnie. Obiecali spotkać się za rok
podczas jubileuszowego XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Pomysłodawcom i organizatorom imprezy należą się duże słowa uznania oraz
podziękowania za sprawne przeprowadzenie turnieju, co – biorąc pod
uwagę skalę i rozmiar zadania – wymagało sporego wysiłku i talentów organizacyjnych.
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dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

I grupa.
do 5 tys
4770
3827
15 878
300
36 536
2099
8081
0
850
0
332
10 633
20 347
13 419
16 319
113 333

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem miast i gmin
Niesklasyfikowane
Zgłoszone

I grupa.
do 5 tys
2
11
4
1
4
1
4
0
1
0
1
4
12
27
13
35
120
3

II grupa.
III grupa.
IV grupa.
V grupa
VI grupa
Razem
5 do 7,5 tys 7,5 do 15 tys 15 do 40 tys 40 do 100 tys. pow. 100 tys miast i gmin
7
7
5
0
3
24
12
10
7
1
2
43
7
2
3
3
1
20
2
0
1
0
2
6
4
2
5
2
1
18
7
13
12
4
2
39
3
2
2
3
2
16
0
4
1
0
0
5
3
7
7
2
0
20
1
1
0
2
0
4
1
0
2
1
0
5
4
6
8
3
4
29
10
23
5
3
1
54
24
20
15
0
0
86
16
21
15
7
2
74
28
27
18
2
2
112
129
145
106
33
22
555
3
2
1
1
0
10
565
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PROGRAM
„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”

Sport dla
wszystkich
strategią
jutra
Od 31 maja do 1 czerwca 2008 r.
odbywało się w Zamościu zorganizowane przez Krajową Federację Sportu
dla Wszystkich Międzynarodowe Sympozjum „Sport dla wszystkich strategią
jutra”. Uczestnikami byli wykładowcy akademii wychowania fizycznego
i instytutów sportu, działacze stowarzyszeń kultury fizycznej i działacze
samorządowi z Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Holandii i Polski.
Głównym celem spotkania była
wymiana doświadczeń w pracy nad
zwiększaniem aktywności ruchowej
społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych, oraz roli sportu i rekreacji w procesie integrowania społeczeństw. Krzewienie kultury fizycznej,
będące formą walki z patologiami
współczesnego świata, przyczynia się
do przełamywania barier i zacieśniania współpracy międzynarodowej.
Sympozjum odbywało się równolegle (jako impreza towarzysząca)
z XIV Międzynarodowym Festiwalem
Sportu Dzieci i Młodzieży w Zamościu, który zgromadził na starcie ponad 2 tys. uczestników. Jeszcze przed
wstąpieniem Polski w struktury Unii
Europejskiej festiwal był imprezą integrującą przez sport dzieci i młodzież
z krajów zrzeszonych w tzw. Euroregionie Bug.
Do udziału w sympozjum KFSdW
zaprosiła również przedstawicieli samorządów lokalnych - praktycznych
organizatorów życia społecznego,
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szansą dla rozwoju lokalnego sportu szkolnego

w tym również sportowego, na swoim terenie. Jest to zgodne z głównym
wnioskiem wypracowanym na odbytych seminariach, że kluczową rolę
w upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki odgrywają właśnie samorządy. Od ich zaangażowania
w finansowe wsparcie stowarzyszeń
kultury fizycznej, budowę obiektów
sportowych, organizację imprez itp.
zależy powodzenie jednego z głównych celów Narodowego Programu
Zdrowia, jakim jest zwiększanie aktywności ruchowej społeczeństwa.
Jak zwykle gościnny Zamość przywitał uczestników festiwalu i sympozjum przepiękną pogodą. Uroczyste
otwarcie festiwalu odbyło się na Ryn-

ku Głównym, z udziałem prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego
i prezesa Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich Mieczysława Borowego.
Oprawą był spektakl teatralny rozgrywający się dosłownie wśród publiczności. Różne bractwa rycerskie,
w strojach z epoki, toczyły inscenizowane potyczki piechoty i konnicy. Towarzyszył im całkiem autentyczny dym
i huk wystrzałów z muszkietów... Po pokazach rycerze bynajmniej nie zniknęli.
Przez cały czas trwania festiwalu można ich było spotkać na zamojskiej starówce, w tłumie turystów, przechadzających się w strojach renesansowych
w towarzystwie urodziwych niewiast.
Do zdjęć pozowali bardzo chętnie.

Szkolny Związek Sportowy od sześciu lat realizuje specjalny program pod
nazwą „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” zgodnie z podpisaną umową
z ministerstwem – obecnie Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Przyjęliśmy zasadę, aby realizacja programu przebiegała z maksymalnym wykorzystaniem naszego dorobku
w zakresie promocji zdrowia, wychowania w kulturze fizycznej i w zdrowym
stylu życia, wyrażającymi się w słynnym
stwierdzeniu polskiego lekarza dr. Wojciecha Oczko:
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie
każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.
Program Animator Sportu Dzieci
i Młodzieży w liczbach

l

l

dzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej
z osobowością prawną, których
zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży.
Wniosek powinien zawierać deklarację o zabezpieczeniu dla animatora miesięcznie na realizację programu z innych źródeł, na szczeblu
lokalnym, minimum 250 zł pozostałej części wynagrodzenia (brutto).
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka
aktywność społeczna, widoczne
efekty organizacyjno-szkoleniowe, deklaracja o zabezpieczeniu
dopłaty i niepobieranie wynagrodzenia ze środków specjalnych
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Liczba animatorów w poszczególnych latach
I edycja
II edycja
Razem

rok 2005
3397
3413
6810

rok 2006
3440
3460
6900

Główne założenia programu
1. Uczestnicy – adresaci programu
Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy, organizatorzy
pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną
w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający
do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Kryteria zgłoszeń
l Zgłoszenia kandydatów, podpisane przez osoby upoważnione ze
stowarzyszenia oraz przedstawiciela samorządu lokalnego należało kierować do Wojewódzkich
Szkolnych Związków Sportowych
w terminie do 10 lutego (I edycja)
i do 15 czerwca (II edycja).
l Wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, mię-

rok 2007
rok 2008
3452
3632
3448
3632 (realizowana)
6900
7264
w ramach realizacji innych programów. Przy zatrudnieniu w klubie praca z „nową grupą” dzieci i młodzieży.
3. Sposób wyboru uczestników
l Przy Zarządzie Głównym Szkolnego Związku Sportowego jest Komisja Programu „Animator sportu
dzieci i młodzieży”.
l Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy powołuje komisję wojewódzką, w skład której powinni wchodzić
przedstawiciele: SZS, Z LZS, wojewódzkiego interdyscyplinarnego
stowarzyszenia kultury fizycznej,
Kuratorium Oświaty oraz komórki
organizacyjnej ds. kultury fizycznej
samorządu wojewódzkiego.
l Komisje wojewódzkie po analizie
złożonych ofert dokonują wyboru

kandydatów w terminach do: 15 lutego (I edycja) i 30 sierpnia (II edycja), zbiorcze listy animatorów przesyłają do Zarządu Głównego SZS.
l Pozytywne rozpatrywanie wniosków oparte będzie głównie na
wyborze kandydatów zgłoszonych przez:
l stowarzyszenia kultury fizycznej
działające w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych (UKS, SKS, MKS, LUKS, Wyznaniowe KS),
l stowarzyszenia działające na rzecz
szkolnej kultury fizycznej,
l inne stowarzyszenia,
oraz brane będą pod uwagę inne
kryteria:
l małe zaniedbane środowiska,
l różnorodność dyscyplin,
l jak największy zasięg,
l maximum 1-2 kandydatów z jednej sekcji/klubu,
l ewentualne odwołania od komisji
wojewódzkich rozpatruje Komisja
Programu„Animator sportu dzieci
i młodzieży” powołana przez Zarząd Główny SZS.
4. Zasady finansowania
Dofinansowaniem objęte zostaną
3632 osoby w każdej edycji w wys. 250 zł
brutto miesięcznie, przez 8 miesięcy 2008 r.
5. Sposób realizacji zadania
l Z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury animatorami sportu dzieci i młodzieży
Wojewódzki SZS zawiera indywidualne umowy.
l Umowy zawarte na okres marzec–czerwiec (I edycja) i wrzesień–grudzień (II edycja).
l Zakres zadań animatora i sposób
dokumentowania wykonanych
prac określa umowa.
 Dariusz Abramuk
 Zdzisław Regucki
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Sprzęt sportowy
dla potrzebujących
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich zakupiła w 2008 r. ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 40 zestawów sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Zestawy otrzymają uczniowskie kluby sportowe
lub inne stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży. Szczegółowe zasady oraz wniosek o przydział sprzętu sportowego znajdują się na stronie
Ministerstwa Sportu i Turystyki www.
msport.gov.pl oraz na stronie KFSdW
http://federacja.com.pl.
Zakupiony sprzęt może być wykorzystywany przez nauczycieli wy-

chowania fizycznego podczas realizacji programu szkolnego, jak
również w trakcie zajęć pozalekcyjnych i treningów w uczniowskich klubach sportowych. Przyda się podczas zawodów, w programie obozów
sportowych itp.
Głównym celem zakupu tego rodzaju sprzętu jest urozmaicenie zajęć
na lekcjach wychowania fizycznego
w szkołach i w uczniowskich klubach
sportowych.
Do końca września 2008 r. zostanie rozdysponowanych 40 takich zestawów na terenie całego kraju.
Warunkiem otrzymania sprzętu jest dostarczenie na adres KFSdW
trzech dokumentów:
- wniosek o przydział sprzętu,

-

dokument rejestracji stowarzyszenia - aktualny (maksymalnie sprzed
6 miesięcy) wypis z rejestru,
- potwierdzenie wpłaty kwoty
200,00 zł na rachunek Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich: Bank
PKO BP X o/Warszawa, nr konta:
07102010130000080201345644
Prosimy użytkowników naszych
zestawów o przysyłanie nam wszelkich
opinii i uwag na temat eksploatowanego sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
Będą one bardzo przydatne podczas
planowania i dokonywania kolejnych
zakupów tego rodzaju sprzętu.
 Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich

Specyfikacja kompletu sprzętu sportowo rekreacyjnego
Lp.

Rodzaj sprzętu

Liczba

1.

Sprzęt składany do gry w siatkówkę i badmintona
do rozstawienia na podłożu gruntowym i utwardzonym
• siatka do siatkówki
• siatka do badmintona
• słupki teleskopowe do rozpięcia siatki
• taśma do wyznaczania boiska
• taśmy odciągowe i szpilki do mocowania

1 kpl.

2.
Rakietki do badmintona
3.
Lotki do badmintona
4.
Piłki do siatkówki plażowej
5.
Piłki do siatkówki
6.
Piłka nożna nr 5
7.
Piłka do koszykówki nr 7
8.
Komplet sprzętu do gry w krykieta ogrodowego
9.
Komplet kul do gry w boule/petanque
10. Komplet sprzętu do rzucania podkowami
11. Komplet sprzętu do gry w ringo
12. Skakanka profesjonalna, wyważona, o dł. 3 m
13. Lina sizalowa do przeciągania o dł. 25 m
14. Rzutka talerzowa
15. Wózek do zapakowania i przewożenia zestawu
Razem wartość kompletu sprzętu wynosi 3573,00 PLN
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8 szt.
10 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Powszechnego

Szczegółowe zasady
przydzielania sprzętu sportowego
w ramach realizacji programu
„Sport Wszystkich Dzieci” w 2008 r.
Podstawę realizacji zadania: „zakup i dystrybucja sprzętu
sportowego” stanowią środki finansowe tworzące Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, pochodzące z dopłat do stawek w grach
losowych, zgodnie z art. 47d ust.
4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273,
poz. 2703) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10
lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. Nr 134, poz. 944)
Każdy zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy lub inny
podmiot posiadający osobowość
prawną, realizujący zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wymogiem jest odpowiedni
zapis w statucie lub wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego), może
otrzymać komplety sprzętu sportowego do dowolnie wybranych wpisanych do programu Ministerstwa Sportu - dyscyplin sportu.
Nie przydziela się sprzętu osobistego (koszulki, dresy, buty, torby, inne ubiory sportowe itp.), nie
realizuje się też „indywidualnych
zamówień” poszczególnych klubów.
Sprzęt przydzielany jest na podstawie list sporządzanych i zatwierdzanych przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa
Sportu i Turystyki, po dokonaniu
szczegółowej weryfikacji nadesła-

nych wniosków, w ścisłej współpracy z właściwym Polskim Związkiem
Sportowym lub innym stowarzyszeniem realizującym zlecenie zakupu
sprzętu. Realizator zadania ustala,
jaki zestaw sprzętowy będzie zakupiony w danym roku. Odpowiedzialny jest za jego zakup, właściwą dystrybucję oraz systematyczną
kontrolę prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
W trakcie dokonywania zakupu zobowiązany jest do przestrzegania
zapisów ustawy „prawo zamówień
publicznych”.
Kluby przejmują sprzęt na podstawie umowy o nieodpłatnym użyczeniu na czas określony w umowie. Po tym okresie sprzęt może być
przekazany na własność klubu. Przekazanie na własność może też nastąpić bezpośrednio w momencie
przydzielania sprzętu. Sprzęt podlega ewidencji, a kluby zobowiązuje
się do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem, jego użytkowania.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez
Uczniowskie Kluby Sportowe.
Każdy klub, który stara się o przydział sprzętu, zobowiązany jest
przesłać na adres: Ministerstwo
Sportu i Turystyki – Departament
Sportu Powszechnego; ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, następujące dokumenty:
- aktualny wypis z rejestru uczniowskich klubów sportowych
lub aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego (z bieżącego
roku);

-

wniosek (załącznik) o przydział
sprzętu (występuje klub lub
stowarzyszenie) z podaniem
dokładnych danych dotyczących działalności klubu (dokładny adres, tel./faks, e-mail,
patronat, krótki opis działalności itd.) oraz wskazaniem
uprawianych dyscyplin sportu;
- opinię (popierającą wniosek)
właściwego Okręgowego Związku Sportowego – oddzielnie dla
każdej dyscypliny sportu;
w przypadku składania wniosku o przydział sprzętu do ćwiczeń
ogólnorozwojowych należy załączyć opinię Powiatowego lub Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego, Rady Zrzeszenia LZS
lub Zarządu Wojewódzkiego TKKF.
Rozpatrywane będą tylko
wnioski kompletne, zgodnie z ww.
warunkami, w kolejności ich składania. Wnioski niezrealizowane
w danym roku kalendarzowym
będą rozpatrywane w latach następnych, w miarę posiadanych
możliwości finansowych departamentu.
Sprzęt w pierwszej kolejności
mogą otrzymać te podmioty, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy pomocy. Szczegółowy wykaz przydziałów sprzętu
z lat 1994-2007 znajduje się w dokumentacji Departamentu Sportu
Powszechnego Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
www.msport.gov.pl
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Pieczęć wnioskodawcy

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Powszechnego

Wniosek o przydział sprzętu sportowego
w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”

Sport szansą na zdrowie

Klub wnioskuje o sprzęt (proszę wymienić dyscypliny sportu):
III Ogólnopolski Festiwal
Sportu i Zdrowia
w Sierakowie
6-8 czerwca 2008 r.

Nazwa klubu/stowarzyszenia: …………………………………………………………………………………
Dokładny adres
Województwo/Powiat
Patronat klubu
(np. Szkoła Podst., Dom Dziecka, Klub Sportowy,
gmina, parafia itp.)
Telefon, faks, e-mail
Osoby odpowiedzialne za działalność klubu:
Imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail
Imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail
Czy klub otrzymał w latach poprzednich sprzęt sportowy w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” (jeśli tak, to
kiedy i jaki sprzęt?):

Krótka informacja o działalności klubu:

Opinia Okręgowego Związku Sportowego (*)
Pieczęć, podpis

Opinia Okręgowego Związku Sportowego (**)

Na terenie pięknie zmodernizowanego Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF
w Sierakowie stanęły w szranki reprezentacje stowarzyszeń kultury
fizycznej oraz akademii wychowania fizycznego. Udział wzięło 2,5 tys.
osób. Areną zmagań były boiska ze
sztuczną trawą, tartanowa bieżnia,
hala sportowa, kryta pływalnia oraz
akwen jeziora Jaroszewskiego.
Festiwal otworzył barwny korowód ekip biorących w nim udział,
niosących transparenty, flagi, herby reprezentowanych przez siebie
miast. Zjechali się entuzjaści z całej
Polski.
Głównym celem działania Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich jest aktywizacja ruchowa społeczeństwa, popularyzacja sportu
i sportowego stylu życia. Festiwale w Sierakowie na trwałe weszły do
kalendarza imprez, które temu celo-

wi służą. Organizatorom festiwalu
udało się nawiązać owocną współpracę w zakresie popularyzacji gier
rekreacyjnych z akademiami wychowania fizycznego.
Oferta skierowana była przede
wszystkim do organizatorów imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, choć do proponowanych gier i zabaw z powodzeniem
włączać można całe rodziny.

Tradycyjnie w ramach festiwalu
prezentowane były stare, często zapomniane gry i zabawy na świeżym
powietrzu, oraz nowe formy rekreacji ruchowej, które można wykorzystać podczas obozów, kolonii, festynów czy chociażby tzw. wyjazdów
za miasto.
Zdjęcia przedstawiamy również
na 2. okładce

Pieczęć, podpis

Inne istotne informacje uzasadniające wniosek:

Miejscowość, data

Pieczęć wnioskodawcy
Podpis

Uwaga:
(*) jeżeli wniosek dotyczy przydziału sprzętu do ćwiczeń ogólnorozwojowych wymagana jest opinia Powiatowego lub Wojewódzkiego Oddziału Szkolnego Związku Sportowego, Rady Zrzeszenia LZS lub Wojewódzkiego Oddziału TKKF.
(**) do wniosku o przydział sprzętu do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej należy załączyć opinię – świadczącą o potrzebie prowadzenia takich
zajęć, wydaną przez miejscowy „zakład opieki medycznej” (np. przychodnia lekarska), oraz kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć korekcyjnych osoby pracującej w klubie/szkole (lub osoby współpracującej z klubem).
www.msport.gov.pl/sport powszechny
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Salezjańska Organizacja Sportowa

Rzeczypospolitej Polskiej
„Oby w zdrowym ciele był zdrowy duch”

XII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
w Futsalu
Bez cienia przesady można powiedzieć, że XII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu, które odbywały się 22-24 lutego 2008 r. w Kutnie,
były prawdziwym sportowym świętem
dla ponad 200 uczestników z salezjańskich stowarzyszeń sportowych z różnych stron Polski.
Igrzyska odbyły się pod patronatem
honorowym: Mirosława Drzewieckiego, ministra Sportu i Turystyki; JE ks. bp.
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Mariana Florczyka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa
sportowców; Zbigniewa Burzyńskiego, prezydenta Kutna; Doroty Dąbrowskiej, starosty Kutnowskiego, Piotra Nurowskiego, prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Uczestnicy zostali zakwaterowani w obiektach Małej Ligi Baseballowej
w Kutnie. W miejscu zakwaterowania
panowała wspaniała atmosfera przyjaźni i życzliwości.
XII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu były czasem

wspólnego przebywania ze sobą w różnych formach. Był to czas:
- zmagań sportowych, podczas których
pamiętano o godności drugiego człowieka i o przestrzeganiu zasady fair play,
- czas wzrastania i umacniania w wierze,
- ubogacania kulturą – słuchając, oglądając, poznając dziedzictwo naszego
narodu,
- wspólnego świętowania i dobrej, godziwej rozrywki,
- eksplozji piękna, prawdy i dobra,
- budowania młodzieżowej wspólnoty.
Organizacji Igrzysk podjęli się przedstawiciele SL SALOS w Kutnie. To ogromne przedsięwzięcie wymagało wiele
pracy. Całość koordynowała Alicja Wojciechowska – prezes kutnowskiego SALOS-u. Pomagali jej trenerzy, zawodnicy,
wychowankowie salezjańscy.
Wszyscy uczestnicy igrzysk zachwyceni byli obiektami, na których były rozgrywane spotkania w trzech kategoriach
wiekowych: kat. A 1991 i młodsi, kat. B
1993 i młodsi, kat. C 1995 i młodsi.
W ramach programu kulturalno-religijnego młodzież uczestniczyła w uroczystym otwarciu i zakończeniu igrzysk,
uroczystej mszy św., zwiedzaniu miasta,
pogodnych wieczorach itp.
Wyniki
Kat. A
1. Rumia
2. Płock
3. Aleksandrów Kuj.
4. Sieradz
5. Częstochowa
6. Dobieszczyzna
Kat. B
1. Bydgoszcz
2. Sieradz
3. Częstochowa
4. Sosnowiec
5. Gdańsk
6. Suwałki
Mistrzowie i wicemistrzowie
(Płock i Kielce) turnieju siatkarskiego podczas XIX Światowych
Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej

Kat. C
1. Częstochowa
2. Połczyn Zdrój
3. Debrzno
4. Kutno
5. Środa Śląska
6. Łódź

XIX Światowe Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
26.04-1.05.2008 r. w Ljubljanie (Słowenia) odbywały się XIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Wzięło
w nich udział 115 drużyn reprezentujących 14 krajów, takich jak: Austria, Belgia,
Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina
i Włochy. Łącznie w igrzyskach uczestniczyło 1400 salezjańskich sportowców
(dziewcząt i chłopców).
Otwarcie Igrzysk odbyło się 27
kwietnia w hali sportowej Kadeljevo-Slovan z udziałem osobistości świata polityki, sportu i Kościoła katolickiego. W uroczystości między innymi udział wzięli:
Santos Abril y Castello - nuncjusz apostolski w Słowenii, msgr. Alojz Urban - biskup Lubljany, Jan Figel - europejski komisarz ds. edukacji, kultury i młodzieży,
Mojca Kucler Dolina - minister edukacji, nauki i techniki, Milan Zver - minister
sportu, Alojzie Slavko Snoj - inspektor salezjanów, prof. Giuseppe Bracco - prezydent Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale.
Uczestnicy (dziewczęta i chłopcy)
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: kat. A 1990 i młodsi, kat. B 1992
i młodsi, w następujących dyscyplinach:
koszykówka, piłka nożna 5-osobowa,
piłka nożna 11-osobowa, piłka siatkowa,
tenis stołowy.
W trakcie igrzysk odbyło się posiedzenie zarządu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, podczas którego
przyjęto sprawozdanie z igrzysk w Duisburgu w 2007 r. oraz omówiono sprawy
bieżącej działalności.
Wielką atrakcją kulturalną igrzysk
była wycieczka wszystkich uczestników
do Postojna Cave. Jaskinia Postojna to licząca 20 km sieć pasaży, galerii i komór.
Zwiedzanie rozpoczyna się od przejaz-

XIX Światowe
Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej. Medale za pierwsze
miejsce smakują
najlepiej

du podziemną kolejką oraz podziwiania wielkości i świetności podziemnego
świata. Odwiedzających urzeka bogactwo kalcytowych kompozycji, stalaktytów i stalagmitów, obfitych w różne
kształty i kolory. Podziemny świat i jego
bogactwo form zrobiły na uczestnikach
ogromne wrażenie.
Zakończenie Igrzysk odbyło się
w hali sportowej St. Stanislava-Sentvid.
Wręczono puchary najlepszym drużynom oraz przekazano flagę PGS I Włochom, organizatorom Igrzysk w 2009 r.
Reprezentacja SALOS RP wypadła
nad wyraz okazale w rywalizacji sportowej, zajmując 6 pierwszych, 8 drugich
i 10 trzecich miejsc. Zaprezentowała się
wyśmienicie w wymiarze kulturowym.
Wyniki
Piłka siatkowa dziewcząt
Kat. A: 1. Niemcy/Essen, 2. Polska/
Szczecin, 3. Polska/Łódź
Kat. B: 1. Polska/Kielce, 2. Włochy/
Cuneo, 3. Włochy/Ferrara
Piłka siatkowa chłopców
Kat. A: 1. Polska/Płock, 2. Polska/Kielce, 3. Polska/Zabrze
Koszykówka dziewcząt
Kat. A: 1. Polska/Płock, 2. Hiszpania/
Valencja, 3. Niemcy/Essen
Kat. B: 1. Hiszpania/Salamanca, 2.
Polska/Płock, 3. Hiszpania/Madryt
Koszykówka chłopców
Kat. A: 1. Chorwacja/Zagrzeb, 2. Polska/Ełk, 3. Hiszpania/Valencja
Kat. B: 1. Hiszpania/Madryt, 2. Chorwacja/Zagrzeb, 3. Polska/Ostrów Wlkp.
Piłka nożna 5-osobowa chłopców
Kat. A: 1. Hiszpania/Valencja, 2. Chorwacja/Split, 3. Chorwacja/Zagrzeb
Kat. B: 1. Belgia/Houthalen, 2. Belgia/
Haacht, 3. Chorwacja/Knezija
Piłka nożna 11-osobowa chłopców

Kat. A: 1. Hiszpania/Burriana, 2. Słowacja/Bańska Bystrzyca, 3. Polska/Suwałki
Kat. B: 1. Ukraina/Lwów, 2. Hiszpania/Valencja, 3. Niemcy/Essen
Tenis stołowy – gra pojedyncza
dziewcząt
Kat. A: 1. Polska/Suwałki (Paulina Remiszko), 2. Polska/Chojnice (Weronika
Wałdoch), 3. Polska/Suwałki (Magda Maciejewska)
Kat. B: 1. Polska/Suwałki (Paulina
Opanowska), 2. Polska/Suwałki (Ewelina
Bobrowska), 3. Polska/Suwałki (Ewelina
Karczewska)
Tenis stołowy – gra pojedyncza
chłopców
Kat. A: 1. Niemcy/Essen (Volkan Ustabas), 2. Niemcy/Essen (Christian Hintze), 3. Polska/Pleszew (Paweł Cisowski)
Kat. B: 1. Czechy/Praga (Michal Sup),
2. Niemcy/Neunkirchen (Kevin Weinert),
3. Czechy/Praga (Olbrich Vaclahovsky)
Tenis stołowy – gra drużynowa
dziewcząt
Kat. B: 1. Polska/Suwałki, 2. Polska/
Chojnice, 3. Polska/Suwałki
Tenis stołowy – gra drużynowa
chłopców
Kat. A: 1. Niemcy/Essen, 2. Niemcy/
Essen, 3. Polska/Chojnice-Pleszew
Kat. B: 1. Czechy/Praga, 2. Niemcy/
Neunkirchen, 3. Czechy/Praga
Tenis stołowy – gra mieszana
Kat. B: 1. Czechy/Praga, 2. Polska/Suwałki, 3. Polska/Lublin
 Zbigniew Dziubiński
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53,
www.salosrp.pl
tel./ faks 022 670 06 55, tel. 022 518 61 26,
e-mail: salosrp@salosrp.pl
Organizacja pożytku publicznego
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Niepełnosprawni
szermierze walczyli
w Warszawie
Już po raz ósmy Warszawie odbył się
puchar świata w szermierce niepełnosprawnych „Szabla Kilińskiego”. Na starcie zawodów w hotelu Marriott stanęło
ponad 200 zawodniczek i zawodników
z Austrii, Białorusi, Francji, Grecji, Hiszpanii, Hongkongu, Indii, Kanady, Korei, Kuwejtu, Niemiec, Polski, Rosji, USA, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Tradycyjnie szermierze zmagali się indywidualnie we florecie, szpadzie oraz szabli
w kategoriach A i B. Drużyny kobiet rywalizowały we florecie, a mężczyzn w szabli.
Triumfatorem drużynowym turnieju okazała się reprezentacja Hongkongu, która
zdobyła pięć złotych medali oraz po trzy
srebrne i brązowe. Drugie miejsce przypadło Ukrainie, a trzecie Francji. Polacy
z dwoma medalami srebrnymi i sześcioma brązowymi sklasyfikowani zostali na
piątym miejscu.
Pierwszego dnia przeprowadzono turnieje floretu mężczyzn oraz szpady kobiet.
Prym wiedli sportowcy spod znaku azjatyckiego smoka. Szermierze z Hongkongu okazali się najlepsi. W szpadzie kobiet
kat. A fenomenalna Chu Yee Yu pokonała Francuzkę Sabrinę Poignet, w szpadzie
kat. B Yui Chong Chan nie dała żadnych
szans Ukraince Irenie Łukianienko. Wśród
florecistów w kat. B najlepszy okazał się
Charn Hung Hui, natomiast w kat. A honoru zawodników europejskich bronił Włoch
Matteo Betti, pokonując 15:14 Wing Kinga Chana. Podczas gali finałowej odbył
się pierwszy pojedynek Masters: czołowy
szpadzista pełnosprawny Artiom Gripas
uległ Cyrilowi More, niepełnosprawnemu
mistrzowi paraolimpijskiemu.
Z Polaków w konkurencjach paraolimpijskich najlepiej spisał się Dariusz
Pender, zajmując piąte miejsce. W ćwierćfinale walczyli także Piotr Czop oraz Tomasz Walisiewicz, którym przypadły
w udziale odpowiednio 7. i 8. miejsce.
W kategorii C (konkurencja nierozgrywana na Paraolimpiadzie) dwa brązowe me-
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dale wywalczyli Jacek Czech i Adam Michałowski.
Drugiego dnia Polacy sprawili kibicom
miłą niespodziankę. W turnieju szpadowym Rafał Ziomek i Dariusz Pender spotkali się w pojedynku o finał. Lepszy okazał
się bardziej utytułowany i starszy stażem
Dariusz Pender, który pokonał młodszego
kolegę Rafała Ziomka 15:11. W finale Pender musiał uznać wyższość Francuza Davida Maillarda, przegrywając 15:8.
We florecie kobiet znowu triumfowały reprezentantki Hongkongu. Chu Yee
Yu, potwierdziła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie. Zaprezentowała podczas gali finałowej doskonałą technikę
i finezyjny styl walki. Ponadto w pojedynku Masters to właśnie ona - najlepsza zawodniczka niepełnosprawna - zmierzyła
się z czołową polską pełnosprawną florecistką Katarzyną Kryczało. Po długiej i pasjonującej walce Polka przegrała z Chinką 10:15.
Trzeci dzień zawodów to dominacja szabli mężczyzn w kategoriach A i B.
W finale kategorii A spotkali się Ukrainiec
Mykoła Dawydienko z Wing Kin Chanem
(Hongkong). W wyrównanej walce wygrał
zawodnik ukraiński 15:14. Polacy, Stefan
Makowski oraz Radosław Stańczuk, zdobyli brązowe medale. W finale kategorii B rywalizowali Europejczycy. Zwyciężył Laurent Francois (Francja), pokonując
Włocha Alrassio Sarriego 15:13. Najwyższe miejsce wśród Polaków (szóste) przypadło Grzegorzowi Plucie.
Podczas uroczystej gali odbył się również pojedynek integracyjny pomiędzy
znakomitym polskim florecistą Marcinem
Zawadą (pełnosprawnym zawodnikiem
klubu AZS-AWF Warszawa) a Matteo Bettim - zwycięzcą turnieju floretowego.

Olsson i Krueger wygrali
we Wrocławiu
Szwed Steffan Olsson i Niemka Katharina Krueger wygrali we Wrocławiu grę
pojedynczą turnieju tenisa na wózkach
- Wrocław CUP 2008, turnieju kategorii
ITF2 z pulą nagród 12 000 USD. W turnie-

ju zagrało 51 zawodników i zawodniczek
z 11 krajów.
Wyniki finałów:
mężczyźni
gra pojedyncza
Stefan Olsson (Szwecja, nr 3) - Michael Jeremiasz (Francja, 1) 6:3, 7:5
gra podwójna
Stefan Olsson, Peter Wikstroem
(Szwecja, 3) - Laszlo Farkas (Węgry), Steffen Sommerfeld (Niemcy, 4) 6:3, 6:2
kobiety
gra pojedyncza
Katharina Krueger (Niemcy) - Agnieszka Bartczak (LOB Wrocław,1) 6:2, 6:1
gra podwójna
Beth Ann Arnoult (USA), Katharina Krueger (Niemcy) - Judyta Olszewska
(SIKT Płock), Lucyna Skorupińska (ZSTTW
Zielona Góra) 6:0, 6:0

Gala Sportu
Niepełnosprawnych
Natalia Partyka (ISS Start Wejherowo),
wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i świata w tenisie stołowym, zwyciężyła w plebiscycie na 10 najlepszych sportowców niepełnosprawnych w Polsce
w 2007 r. Osiągnięcia najlepszych zawodniczek i zawodników zaprezentowano
w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II
w Warszawie podczas Gali Sportu Niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad
galą sprawował marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
Wyboru dziesięciu najlepszych sportowców niepełnosprawnych w 2007 r.,
trenera oraz imprezy dokonała kapituła Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
Trenerem roku 2007 został Wojciech
Kikowski (Start Zduńska Wola), koordynator ds. lekkiej atletyki w PZSN „Start” i wychowawca wielu zawodników, którzy wywalczyli 30 miejsc dla Polski na igrzyska
paraolimpijskie w Pekinie.
Za imprezę roku 2007 uznano lipcowe mistrzostwa Europy oraz turniej
Pucharu Świata „Szabla Kilińskiego” na
wózkach. W zawodach w Warszawie

uczestniczyła rekordowa liczba szermierzy - 140 z 19 krajów ze wszystkich kontynentów. Osiągnięte w tej imprezie wyniki miały decydujące znaczenie w walce
o uzyskanie nominacji na igrzyska paraolimpijskie.
Dziesięciu najlepszych sportowców niepełnosprawnych w Polsce
w 2007 r.
1. Natalia Partyka (Gdańsk) tenis stołowy 39 pkt.
2. Joanna Mendak (Białystok) pływanie
37 pkt.
3. Sławomir Szymański (Wrocław) ciężary 32 pkt.
4. Alicja Bukańska (Gorzów Wielkopolski) łucznictwo 28 pkt.
5. Wojciech Kosowski (Białystok) strzelectwo 24 pkt.
6. Mateusz Michalski (Poznań) lekkoatletyka 20 pkt.
7. Dariusz Pender (Konstancin) szermierka na wózkach 16 pkt.
8. Jolanta Pawlak, Piotr Majka (Szczecin)
wioślarstwo 12 pkt.
9. Alicja Fiodorow (Radom) lekkoatletyka 8 pkt.
10. Dorota Janowska, Piotr Iwanicki (Łomianki) tańce na wózkach 4 pkt.
Sylwetki dziesięciu najlepszych
sportowców niepełnosprawnych w Polsce w roku 2007
1. Natalia Partyka (Integracyjne
Stowarzyszenie Sportowe „Start” w Wejherowie) - złota medalistka igrzysk paraolimpijskich Ateny 2004, wielokrotna
medalistka mistrzostw świata i Europy
w tenisie stołowym, zdobywczyni w 2007
r. trzech złotych medali mistrzostw Europy w Słowenii w konkurencjach: open, indywidualnie i drużynowo.
W Pekinie wystartuje w sierpniowych
igrzyskach olimpijskich i wrześniowych
paraolimpijskich.
2. Joanna Mendak - pływaczka Podlaskiego Stowarzyszenia Sportu Osób
Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku. Wielokrotna mistrzyni i rekordzistka
Polski. Złota i brązowa medalistka igrzysk
paraolimpijskich w Atenach (100 m stylem motylkowym i 100 m dowolnym).
W roku 2007 zdobyła trzy złote medale
i jeden srebrny mistrzostw świata niewidomych i niedowidzących w brazylijskim
Sao Paulo.
3. Sławomir Szymański (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnospraw-

nych „Start” we Wrocławiu) - uprawia podnoszenie ciężarów (wyciskanie sztangi,
leżąc na ławeczce). Pomimo młodego
wieku zaliczany jest do ścisłej czołówki
europejskiej. W roku 2007 w Kavali zdobył tytuł mistrza Europy w kategorii 52 kg
seniorów i juniorów, ustanawiając rekord
kontynentu oraz świata juniorów.
4. Alicja Bukańska (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) uprawia łucznictwo. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski i Europy w hali
i na torach otwartych. W 2007 r. w mistrzostwach świata wywalczyła złoty medal w pozycji stojącej oraz kwalifikację do
turnieju paraolimpijskiego.
5. Wojciech Kosowski - zawodnik
Podlaskiego Stowarzyszenia Sportu Osób
Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku. Wielokrotny medalista mistrzostw
Polski i zawodów międzynarodowych
w strzelectwie sportowym w konkurencji
pistolet pneumatyczny. W mistrzostwach
Europy, w Niemczech w 2007 r. zdobył
złoty medal.
6. Mateusz Michalski - niedowidzący lekkoatleta Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów „Start” w Poznaniu. Po
sezonie 2007 jest liderem światowego
rankingu w biegach na 100 i 200 m.
7. Dariusz Pender – szermierz Szkolnego Klubu Sportowego „Konstancin”.
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski,
Europy i świata oraz igrzysk paraolimpijskich w Sydney i Atenach w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych.
W 2007 r. w mistrzostwach Europy w szermierce na wózkach w Warszawie zdobył
cztery brązowe medale.
8. Jolanta Pawlak, Piotr Majka - wioślarze Klubu Sportowego Inwalidów „Start”
w Szczecinie. Mimo że dyscyplina jest stosunkowo młoda (w programie igrzysk paraolimpijskich znalazła się po raz pierwszy), zdobyli w 2007 r. brązowy medal
mistrzostw świata i uzyskali kwalifikację do
regat paraolimpijskich Pekin 2008.
9. Alicja Fiodorow - lekkoatletka Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”.
Medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata, Europy i Polski w biegach
krótkich. W sezonie 2007 wywalczyła złote medale na 100 i 200 m Światowych
Igrzysk IWAS.
10. Dorota Janowska i Piotr Iwanicki
– reprezentanci Stowarzyszenia Rehabilita-

cji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „Swing-Duet” w Łomiankach,
uprawiają taniec na wózkach, niepokonani
od wielu lat. Trzykrotni mistrzowie świata.
W mistrzostwach Europy, które odbyły się
w Warszawie w październiku 2007 r. stanęli na najwyższym stopniu podium w tańcach latynoamerykańskich.

Wózki dla
niepełnosprawnych
rugbistów z Radomia
Drużyna niepełnosprawnych rugbistów z Radomia „Garbate Anioły” otrzymała od prezydenta Radomia dwa nowe
wózki inwalidzkie przystosowane do gry
w rugby na boisku.
Wózki są o wiele bardziej wytrzymałe od tych, na których na co dzień się poruszają. Jeden z wózków jest defensywny, drugi – ofensywny. Wykonane zostały
indywidualnie na wymiar dla dwóch zawodników. Koszt jednego wózka wynosi 12 tys. zł. Pieniądze na ten cel władze
Radomia wygospodarowały w 2007 r.
i zapewniły, że 2008 r. postarają się znaleźć fundusze na zakup kolejnych dwóch
wózków. Drużyna „Garbate Anioły” działa
w Radomiu od 6 lat i składa się z ośmiu
niepełnosprawnych mężczyzn w wieku
od 22 do 38 lat.
Rugby jest przeznaczone dla osób
z uszkodzeniem kręgosłupa w odcinku
szyjnym z dysfunkcją czterech kończyn.
Gra w rugby jest doskonałą formą rehabilitacji, dobrze wpływa nie tylko na kondycję fizyczną, ale i na psychikę. Większość
zawodników doznała kontuzji po niefortunnym skoku do wody, inni ulegli wypadkom samochodowym.
38-letni rugbista Dariusz Gregorczyk
przyznał, że to dzięki grze w rugby uwierzył, że mimo niepełnosprawności można
normalnie żyć, choć z pewnymi ograniczeniami. - Pracuję w Warszawie w kancelarii Sejmu, studiuję, do pracy dojeżdżam
z Radomia samochodem. Gra w rugby
wiele zmieniła także w życiu pozostałych
niepełnosprawnych mężczyzn. Większość
z nich zaczęła samodzielnie jeździć samochodami. Dwóch zawodników wzięło ślub, jeden zostanie wkrótce ojcem.
Chłopcy uwierzyli, że można żyć inaczej,
a nie siedzieć w domu i myśleć o tym, co
im się złego przytrafiło – powiedział Dariusz Gregorczyk.
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Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów

letnia obecność coraz liczniejszej
grupy zawodników z Europy dawała możliwość dalszego rozwoju
tego miejsca.
Wszystkie
nasze
działania
w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach
wykonywane są przez nas społecznie, często przy zaangażowaniu naszych rodzin, przyjaciół i ludzi dobrej woli. Traktujemy naszą pracę
bardzo poważnie - uprawiamy i promujemy sport, który jest pasją wielu
ludzi i wielu ludziom dostarcza niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

- partner dla samorządów, mediów i sponsorów
Jeszcze wciąż żywe są zimowe wspomnienia i sportowe emocje, jeszcze sprzęt
nie trafił na dobre na kołki,
a już w maszerskich głowach pojawiły się plany na
kolejny sezon…
Działacze i organizatorzy Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów dołożyli starań, by obecność psich zaprzęgów w Szklarskiej
Porębie i na trasach w Jakuszycach
zimą 2008 była zarówno realizacją
programu szkoleniowego naszych
zawodników, jak i promocją sportu oraz aktywnego spędzania czasu a także reklamą miasta i regionu,
które - w dobrze pojętym interesie
swoich mieszkańców i licznych gości - wspiera Polski Związek Sportu
Psich Zaprzęgów w jego aktywności
i stanowi bezcenną pomoc.
Szklarska Poręba ma wielkie serce i jak dobrodziej roztacza swoją
aurę przyjaźni i dobrej roboty wokół
narciarzy, kolarzy, miłośników górskich wędrówek i psich zaprzęgów.
Szefowa promocji miasta Grażyna
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Gdy w ubiegłym roku przedstawiliśmy burmistrzowi Szklarskiej
Poręby, Arkadiuszowi Wichniakowi plan działania Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów do roku
2010, w którym główne zimowe imprezy i akcje szkoleniowe zostały
umieszczone właśnie w Szklarskiej
Porębie - Jakuszycach, mieliśmy
pewność, że jesteśmy na najlepszej
drodze, by Szklarska Poręba już na
stałe zyskała miano zimowej stolicy
sportu zaprzęgowego.
Mieliśmy nadzieję na zorganizowanie w Szklarskiej Porębie
Europejskiego Centrum Sportu Psich Zaprzęgów, gdyż kilkuBiederman i jej współpracownicy
zawsze podkreślają, że psie zaprzęgi dla Szklarskiej Poręby to żywa zimowa wizytówka - jak magnes przyciągamy turystów, bo ludzie kochają

psy, lubią je podziwiać, głaskać i obserwować podczas sportowych zawodów.
Dużo wysiłku, funduszy i zaangażowania wielu osób wymaga organizacja imprez sportowych na
wysokim poziomie. Takie właśnie
imprezy zrealizowaliśmy ostatniej
zimy w Szklarskiej Porębie na trasach Biegu Piastów, korzystając również z miejscowej bazy noclegowej.
Wszystkie edycje zawodów tej zimy
gromadziły w Jakuszycach maszerów z Polski, Niemiec, Czech, Słowenii, Holandii, Słowacji, Węgier, którzy
przyjeżdżali na wyścig i… za tydzień
wracali, by wziąć udział w kolejnym.
Obserwowaliśmy najlepszych zawodników Europy, a wśród nich naszych polskich maszerów - uznanych w Europie i na świecie.

Nasze plany
Organizowanie zawodów jest
naszym sposobem na rozwój sportu, zawodników i naszego związku
w drodze do zimowej olimpiady.
Organizowanie zawodów to
również nasz wkład w rozszerzenie
oferty turystycznej regionu, to propozycja aktywnej rekreacji rodzinnej, upowszechnianie postawy poszanowania dla zwierząt i przyrody.
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów cieszy się uznaniem europejskich i światowych federacji jako
bardzo dobry organizator sportu.
Dlatego powierzono nam organizację Mistrzostw Europy World Sleddog Association ( WSA) w średnim
dystansie w lutym 2009 r. oraz Mistrzostw Europy ESDRA w sprincie
i średnim dystansie w zimie 2010 r.
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Obie imprezy odbędą się
w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach
na trasach Biegu Piastów. Już dziś
serdecznie zapraszamy do Jakuszyc wszystkich lubiących aktywny
wypoczynek połączony z niezapomnianymi wrażeniami i sportowymi
emocjami.
Oczywiście, nie tylko Jakuszyce
goszczą psie zaprzęgi zimą.
Tradycyjnie, gdy tylko śniegu wystarcza, rozgrywamy zawody
w Bieszczadach. Sprinterzy rywalizują niedaleko Cisnej, w Lutowiskach
spotykają się ci zawodnicy, którzy
przemierzają swymi zaprzęgami trasy kilkudziesięciokilometrowe.
W najbliższym sezonie wrócimy
na nieco zmienione trasy Kubalonki – kochają je wszyscy maszerzy za
ich różnorodność i doskonałe przygotowanie.
Planujemy również zawitać
w nowe dla nas miejsce, gdzie liczymy na przyjazną i owocną atmosferę
do wspólnych działań - do Karpacza.
Jesienne miesiące to czas na zmagania psich zaprzęgów w zawodach
dryl and, czyli w warunkach bezśnieżnych. Proponujemy zawodnikom
starty w zawodach Ligi Zaprzęgowej,
Pucharu Polski, pucharów organizacji
międzynarodowych oraz w między-

Polskie To
owarzystwo Ringo

w 2008

I. Realizacja Projektu
Wymiany LdV

narodowych imprezach mistrzowskich, w których biorą udział najlepsi
- reprezentanci Polski.
Dyscypliny bezśnieżne mają
wielu miłośników i wielu świetnych
zawodników. To oni na światowych
i europejskich arenach budzą podziw i uznanie.

Kolarz z psem, biegacz z psem
i psi zaprzęg z wózkiem na kołach
– to bohaterowie bezśnieżnych dyscyplin.
Najlepsi w drylandzie - tak najkrócej określane są starty bezśnieżne - będą rywalizowali w październiku
w Czechach o medale Mistrzostw Europy European Canicross and Bikejöring Federation (ECF) oraz w listopadzie w Rastede/Niemcy o medale
Mistrzostw Europy ESDRA Off Snow.
Świat sportu, a szczególnie sportu psich zaprzęgów, ma niewyczerpane zasoby znaczeń i symboli,
które użyte w prezentacji mogą doskonale kreować i promować nasz
sport. Popularyzacja i promocja
sportu psich zaprzęgów i naszych
zawodników jest jednym z najważniejszych zadań, które staramy się
realizować.
Żeby jednak te wysiłki były profesjonalne, poszukujemy partnera gwarantującego zawodowe podejście do
reklamy i marketingu sportowego.

W marcu 2008 r. przedstawiciele kilku gałęzi wiedzy, będący członkami Polskiego Towarzystwa Ringo, oraz
zawodnicy ringo byli uczestnikami wymiany międzynarodowej polsko-niemieckiej o charakterze kulturowo-poznawczo-edukacyjno-sportowym. Stało
się to możliwe dzięki wygraniu konkursu Projektów-Wymian w ramach Programu Pomocowego Leonardo da Vinci Unii Europejskiej. Projekt nosił tytuł
Calos Cagathos – e-społeczeństwa Wiedzy i Internetu i przygotowany został
przez członków Polskiego Towarzystwa
Ringo, będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni i instytutów naukowych.
Wykorzystanie walorów ringo, polskiej gry sportowej, w aspekcie zdrowotnym – dla profilaktyki i terapii psychomotorycznej schorzeń cywilizacyjnych
o charakterze degeneracyjnym i degradującym, którymi dotknięte jest około
40% współczesnego „sedentarno-internetowego” społeczeństwa, takich jak:
choroby kręgosłupa, osteoporoza, otyłość, cukrzyca, zaburzenia krążenia, niewydolność serca, bezsenność, nadpobudliwość bądź depresja, schorzenia
psychiczne o podłożu stresowym – znalazło uznanie u ekspertów programu
Leonardo da Vinci. Prostota przepisów

Koblenz, marzec 2008 r. Ekipa Polski przed zwycięskim meczem
z Niemcami w ringo i ringtenisa. W punktacji łącznej wygraliśmy
dwoma punktami (378:376)

gry w ringo, wykorzystanie naturalnych
ruchów i zachowań (bieg, skok, rzut,
chwyt, przewrót, przysiad, pad itp.), niestosowanie specjalistycznych przyborów czy sprzętu sportowego (wyłącznie
gumowe, ściśliwe – z otworem dekompresyjnym, bezpiecznie miękkie kółko
ringo) – były rękojmią aprobaty ekspertów, gdyż tworzą możliwość uczestnictwa w aktywności ruchowej każdego
obywatela bez względu na jego niedoskonałość psychomotoryczną.
Grupa 12 Polaków, o różnej profesji
i statusie zawodowym, podczas spotkań
z niemieckimi przedstawicielami organizacji naukowych, kulturowych, społecznych i sportowych, wymieniała się
doświadczeniami podczas konferencji

Prezentacja drużyn przed zwycięskim meczem.
Ekipa Polski wygrała 24 punktami

naukowych, zwiedzania zamków, muzeów, podczas koncertów, spotkań towarzyskich i sportowych. Ze strony niemieckiej skontaktowała się m.in. grupa
partnerów zawodniczo uprawiających
niemiecką odmianę ringo – ringtenis,
o około 30 lat starszą od polskiego ringo. Pobyt polskich uczestników wymiany w czasie 3 tygodni zaznaczony
został w Stuttgarcie, Heidelbergu, Esslingen, Oedheim, Sinzheim, Koblencji,
Bonn, Hamburgu i Berlinie. W Koblencji
i Hamburgu rozegrano mecze międzynarodowe w ringo i w ringtenisie, które
z niewielką przewagą punktową wygrali Polacy.
Na rzecz wymiany przygotowane
zostało m.in. opracowanie naukowe psychologa Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej
(psycholog ekipy polskiej na Igrzyskach
Olimpijskich w Atlancie 1996), która do-

 Anna Wodzińska
 Fot. Anna Pawłowska-Witek
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pracowała teorię do praktyki, wydobywając nowe jakości postrzegania tej
aktywności, jaką przejawia się podczas
gry w ringo. Skonstatowała ona, że:
gra sportowa ringo oferuje wielokierunkowe korzyści psychologiczne
i społeczne:
W zakresie funkcji motywacyjnych
- pobudzenie zainteresowania ruchem
- utrwalenie zaangażowania w aktywność ruchową przez całe życie
- rozpoznanie granic własnych możliwości (świadomość potencjału fizycznego)
- wzrost samoakceptacji i wiary w siebie (Mogę! Potrafię!)
W zakresie funkcji poznawczych
- doskonalenie umiejętności podejmowania adekwatnych decyzji
- pogłębianie zdolności antycypacyjnych (przewidywanie i wyprzedzanie decyzji przeciwnika)
W zakresie funkcji społecznych
- poprawa relacji, w tym komunikacji
i współdziałania z partnerem i przeciwnikiem
- doskonalenie umiejętności rywalizacji poprzez nieagresywną „wymianę ciosów”
W zakresie funkcji psycho-nerwowych i emocjonalnych
- poprawa nastroju i samopoczucia
- zwiększenie równowagi procesów
pobudzenia i hamowania

-

umożliwienie sytuacyjnego odreagowania napięcia z wykorzystaniem
technik relaksacyjnych, szczególnie
oddechowych
- wprowadzenie
przedmeczowej
i meczowej wizualizacji rozwiązań
taktycznych
- wykorzystanie nawyków ringo
w procesie odnowy i radzenia sobie
ze stresem
W zakresie funkcji psycho-motorycznych
- udrożnienie przepływu między sygnałami umysłu i reakcjami ciała
- poprawa szybkości reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej
- precyzyjne sterowanie koncentracją
uwagi
- pogłębienie orientacji przestrzennej
RINGO to wszechstronny trening
umysłu i ciała
Równowaga (pobudzenie<>hamowanie)
Integracja - wewnętrzna:
umysł<>ciało i zewnętrzna:
partner<>przeciwnik
Nastrój - radość<>zaangażownie
<>samoakceptacja
Giętkość - podejmowanie
decyzji<>działanie
Orientacja - koncentracja<>
przerzutość uwagi (koordynacja
zmysłowo-motoryczna)

II. PTR dziesiątym
członkiem WTF
W następstwie ożywienia od kilku
lat kontaktów pomiędzy zawodnikami
ringo i ringtenisa, dzięki wielkiemu zaangażowaniu profesorów Włodzimierza Starosty z Polski i Antona Stascha
z Niemiec oraz sekretarza generalnego WTF Reinharda Ploga, a także rozgrywania spotkań międzynarodowych
„Ringo meets Ringtennis” zarząd generalny Światowej Federacji WTF (World
Tenniquoits Federation) 3 kwietnia 2008 r.
podjął jednomyślnie decyzję o przyjęciu
Polskiego Towarzystwa Ringo do tej elity
światowej sportów typu ringo.
The General Meeting of WTF confirmed the membership of Poland (Polish Ringo Society) with a clear „Yes”. With
this Poland is officially full member of the
World Tenniquoits Federation. Congratulation to Krystyna Anioł-Strzyżewska, President of Polish Ringo Society.
1 czerwca br. otrzymaliśmy zaproszenie na mistrzostwa świata, które odbędą się w Niemczech w 2010 r., dla 15osobowej ekipy zawodników.

Główne coroczne
(od 1973 r.) roku
zawody sportowe
XXXVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo rozegrano w Puł-

Wykaz członków WTF
1. Niemcy
Mr. Axel Runkel
Chairman of the Technical
Committee
Division Ringtennis
Deutscher Turner-Bund
2. Republika Południowej Afryki
Mr. A.J. Pienaar
President
South African Tenniquoits
Board
3. Indie
Mr. B.S. Nagaraj
Secretary General
Tennikoit Federation of India
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4. Nepal
Mr. Lachhe Bahadur K.C.
Secretary General
Tennikoit Association of Nepal
National Integrated College
Science and Management
5. Bangladesz
Mr. Syed Nuruzzaman
Secretary General
Bangladesh Tenniquoits Federation
6. Brazylia
Mrs. Marilu Pekelman
Vila Nova Conceicao
7. Nowa Zelandia
Mr. Ken Mercer

Sports Co-ordinator and President
New Zealand Naturist Federation
(NZNF)
8. Pakistan
Dr. Fawad Subhani
President
Pakistan Tenniquoits Federation
9. Argentyna
Mr. Ricardo Acuna
President
CODASPORTS ARGENTINA (Argentine
Alternative Sports Committee)
10. Polska
Dr. Krystyna Aniol-Strzyzewska
President Polish Ringo Society

Na podium zwycięskie juniorki w asyście prof. Włodzimierza Starosty (prezesa Międzynarodowej Federacji Ringo) i prof. Antoniego
Stascha oraz prezesa PTR, dr med. Krystyny Anioł-Strzyżewskiej

tusku 28-29 czerwca 2008 r. na 24 przenośnych boiskach, rozstawionych na
wspaniale utrzymanej płycie trawiastej
stadionu MOSiR przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17a. Otwarcia dokonał burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Dębski, który ufundował upominki dla
każdego uczestnika, a podczas ceremonii zamknięcia dekorował medalami,
wręczał ufundowane przez urząd miasta puchary i książki, o które ubiegało
się 146 osób z Polski i zagranicy.
W drugim dniu zawodów w godzinach południowych, równolegle z finałami mistrzostw, które toczyły się już
tylko na 6 boiskach, rozegrano 7. Mistrzostwa Polski Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia w Ringo.
Przy pięknej pogodzie i oprawie
muzycznej pod batutą dyrektora MOSiR Józefa Gryca polskie ringo zachwyciło mieszkańców i uczestników
zagranicznych kolonii przebywających
w mieście nad Narwią. Mieszkańcy
miasta, którzy pierwszy raz zobaczyli
grę w ringo, uczestnicy zagranicznych
kolonii oraz nauczycielki dwóch szkół
z Pułtuska zwracali się indywidualnie do organizatorów z prośbą o kółka
i przepisy gry. Całkowicie spontanicznie przedstawiciele zarządu Polskiego
Towarzystwa Ringo i Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie postanowili pozostawić chętnym do gry mieszkańcom miasta, pracownikom MOSiR-u,
którzy po rozgrywkach wylegli masowo na płytę i uczyli się grać oraz dzieciom z dwóch szkół Pułtuska - pewną ilość kółek ringo oraz przepisy gry
w ringo wydrukowane na kilku stro-

nach okolicznościowej broszury, wydawanej corocznie z okazji Mistrzostw.
Za wielką pomoc i serdeczność Gospodarzom Pułtuska składamy gorące
podziękowanie z nadzieją, że w mieście
nad Narwią powstaną silne sekcje zwolenników tej polskiej gry.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych 36. Mistrzostw Polski
żaczki: Dominika Wątora, UKS „Błękitni” Olkowice
żacy: Łukasz Sowiński, UKS „Błękitni” Olkowice
młodziczki: Marlena Wątora, UKS
„Błękitni” Olkowice
młodzicy: Mateusz Czunkiewicz,
W-MTR w Bartoszycach

kadetki: Roksana Gil, W-MTR w Bartoszycach
kadet: Patryk Och, MUKS „Podkarpacie” Jedlicze
juniorki: Sojka Paula, Legnickie Towarzystwo Ringo
juniorzy: Pawłowski Mateusz , UKS
w Mogielnicy
Kategoria otwarta kobiet: Gabriela
Jednorał, Legnickie Towarzystwo Ringo
Kategoria otwarta mężczyzn: Dominik Trawczyński, UKS w Mogielnicy
Kategoria old-boy: Marek Gil,
W-MTR w Bartoszycach
Kategoria seniorki: Wanda Michalak, Legnickie Towarzystwo Ringo
Kategoria seniorzy: Ryszard Flejszar, Legnickie Towarzystwo Ringo
Kategoria weterani: Andrzej Osak,
Słupska Sekcja Ringo
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 7. Mistrzostw Polski Lekarzy
Kategoria Otwarta Mężczyzn: Andrzej Kuszka, Niemcy
Kategoria Lekarzy Seniorów:
Krzysztof Makuch, Warszawa
Kategoria Lekarek: Krystyna AniołStrzyżewska, Warszawa
Kategoria Rodzinna: K. A. Strzyżewscy, Warszawa
 Krystyna Anioł-Strzyżewska

Zwycięskie lekarki na podium w asyście prof. dr. hab. Antoniego
Stascha z Niemiec (po lewej) i dr. med. Krzysztofa Makucha z Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (po prawej)
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Wpływ treningu sportowego
w okresie szkolnym
na dostosowanie społeczne
„Trudno jest kupić lub uprosić mistrza, który by najlepsze dwadzieścia
pięć lat swojego życia czyjemu wychowaniu poświęcił” – to słowa Jędrzeja Śniadeckiego, niezmiennie aktualne.
Historia zna wielu, którzy temu
wyzwaniu próbowali sprostać. Wśród
nich można i należy wymienić cudownego opiekuna i wychowawcę – Janusza Korczaka, który w swoich kolejnych domach dla sierot i porzuconych
dostawał do ręki dzieci psychicznie
pokaleczone, czasem nieodwołalnie.
Lecz jego stosunek do nich był akurat taki jak do wróbli: żeby się nie bały.
Żeby nie musiały uciekać od świata dorosłych i żeby w tej ucieczce nie okaleczyły się jeszcze bardziej. Nie wszyscy
jego wychowankowie wyszli na ludzi
i znaleźli swoje miejsce w uczciwych
zawodach, jednakże Korczak żadnego ze swoich wychowanków nigdy
nie zdradził i żaden też z nich nigdy
się go nie wyrzekł, chociaż było między nimi wielu, którym się nie udało,
którzy przegrali życie i zastała im tylko
– jak talizman – pamięć, że ktoś kiedyś
był dla nich dobry.
Współcześni wychowawcy potrafią być równie wspaniali. I choć efekty pracy wychowawczej nie są widoczne od razu, to z perspektywy wielu lat
można o niej wnioskować.
Maurice Maeterlinck ujął to jednym zdaniem: „Łatwo wiedzieć, co
powinno się było uczynić, patrząc
w przeszłość z czasów, w których wiadome są już wszystkie późniejsze zdarzenia”.
Stawiając tezę, że na przyszłość
wszystkich dzieci najsilniejszy wpływ
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mają ludzie dorośli, którzy sprawują
nad nimi opiekę i władzę, nie sądzono,
jak wielkim będzie problemem znalezienie i zbadanie choć jednej grupy,
mogącej to założenie potwierdzić lub
obalić. W roku 2002 rozpoczęto pracę
nad projektem badania. Po ok. 18 miesiącach poszukiwań udało się ustalić populację, która spełniała przyjęte
wymagania. Wśród nich czynniki zależne:
- miejsce zamieszkania na tym samym terenie,
- kilkuletni okres pozostawania pod
opieką i wychowawczym wpływem jednej osoby (nauczyciela,
trenera),
- długotrwałe (co najmniej 3-letnie)
zaangażowanie w pozalekcyjną
formę zajęć.
A także czynniki niezależne:
- co najmniej 15 lat od zakończenia
oddziaływania instytucjonalnej
formuły wychowawczej,
- obszar z wysoką stopą bezrobocia
lub innymi zagrożeniami społecznymi.
Brane były pod uwagę i analizowane trzy regiony z tzw. ściany wschodniej kraju, czyli woj. podkarpackie,
lubelskie, podlaskie i dodatkowo warmińsko-mazurskie. Po zebraniu wielu
danych ze wszystkich wymienionych
regionów, na bazie przeprowadzonych setek rozmów, wywiadów i ankiet podjęto decyzję o dalszej pracy
na bazie grupy z województwa warmińsko-mazurskiego.
Ustalona została populacja 31
osób, które spełniały opisane warunki. Jednak z rożnych względów (np.

w czasie badania lub tuż przed nim
część osób wyjechała do innej miejscowości lub za granicę) przeprowadzono analizę wyników uzyskanych
z grupy 26-osobowej.
Informacje o badanych
-

26 osób (15 kobiet i 11 mężczyzn),
urodzeni w latach 1966–1972,
wiek respondentów w momencie
przeprowadzania badania: 31–37
lat,
- absolwenci tej samej szkoły z lat
1981-1987,
- zaangażowani w treningi sportowe w UKS-ie,
- podopieczni tego samego trenera,
- mieszkający na tym samym terenie,
- powiat o wysokiej stopie bezrobocia (prawie 36% - dane z Urzędu
Statystycznego w Olsztynie).
W badaniu wykorzystano:
- metodę indywidualnych przypadków,
- narzędzie – kwestionariusz wywiadu,
Kwestionariusz zawierał 22 pytania dotyczące losów jednostek i ich
rodzeństwa, karalności, dorobku zawodowego, wykształcenia, stanu rodziny, opinii własnej na temat wpływu
treningu na ich życie oraz zainteresowań sportowych dzieci i in.
Na potrzeby badania przyjęto
dwie hipotezy:
Hipoteza główna: Powodzenie
w dorosłym życiu pozostaje w bezpośredniej zależności z kilkuletnim

udziałem w zajęciach pozalekcyjnych
(np. w treningach sportowych).
Hipoteza dodatkowa: Osoba wychowawcy/trenera w dużej mierze
wpływa na postawy podopiecznych
i wyznacza wartości cenione w dorosłym życiu.
Pierwsze trzy pytania ankiety dotyczyły podstawowych informacji,
czyli imienia i nazwiska, wieku i stanu
cywilnego.
Stan cywilny: 100% badanych
posiada rodzinę (kobiety są zamężne,
jedna jest wdową, a wszyscy mężczyźni żyją w związkach małżeńskich).
Wykształcenie: okazuje się, że
mężczyźni w większości ukończyli
wyższe uczelnie (63,6%), kobiety natomiast poprzestawały na szkole średniej (46,7%), choć wiele z nich uzyskało
wykształcenie wyższe (aż 40%). Biorąc
pod uwagę, że wszystkie badane kobiety mają co najmniej jedno dziecko
i pracują zawodowo – co wykażą kolejne wyniki – uznaje się ich wykształcenie za wysokie. Różnica między wykształceniem badanych mężczyzn
i kobiet polega także na tym, że kobiety podejmowały naukę na studiach licencjackich (13,3%), czego nie zrobił żaden mężczyzna. Ciekawy też jest
fakt, że przy całej 26-osobowej populacji tylko jeden mężczyzna zakończył
naukę na poziomie zawodowym. Najliczniejszą grupę w całej badanej populacji stanowią osoby z wykształceniem wyższym (50%).
Przekrój zajmowanych stanowisk
to jedna z cech najbardziej różniących
całą grupę. Każdy badany przeszedł
inną drogą w karierze zawodowej. Są
wśród nich dwie niepracujące kobiety, przy czym jedna z nich jest matką
wychowującą 4 dzieci, w tym jedno
2-miesięczne. Druga zaś ma małżonka prowadzącego własną działalność
gospodarczą i pomaga mu w tej pracy, zajmując się księgowością. Dalej
są pracownicy fizyczni: 3 mężczyzn i 2
kobiety, którzy wykonują prace w sektorze m.in. usług (hydraulik, stolarz,
pracownik lasów państwowych, sprzątaczka, barmanka, sprzedawczyni
i pracownica poczty). Z 12 osób pracu-

jących umysłowo pięcioro to nauczyciele szkół podstawowych i średnich,
dwoje – nauczyciele akademiccy,
przedszkolanka, projektant firmy budowlanej, kierowniczka działu marketingu, księgowa, kierownik ośrodka
wczasowego, sekretarka szkoły, kierowniczka poczty. Pozostała grupa to
osoby zajmujące się prywatną działalnością (2 kobiety i 3 mężczyzn) a także
pracujących na samodzielnych stanowiskach państwowych (2 kobiety). Kolejne osoby to tłumaczka przysięgła j.
angielskiego, właścicielka restauracji,
właściciel dyskoteki, właściciel firmy
dystrybuującej gaz, właściciel pola namiotowego, naczelnik poczty, zastępca burmistrza miasta i gminy. Z badania wynika, że respondenci stanowią
bardzo ambitne grono, zajmujące wysokie stanowiska w różnych sektorach. Bardzo istotne jest, że przekrój
badanej populacji wypada korzystnie
pod względem „jakości” miejsc pracy.
Niespełna 30% jest pracownikami fizycznymi. Świadczyć to może o wysokich umiejętnościach, przebojowości,
zaradności, odpowiedzialności i ambicjach, cechujących tę grupę. W miejscu, gdzie praca jest dobrem osiągalnym dla zaledwie 64% mieszkańców
w wieku produkcyjnym, interesująca
nas grupa wypada bardzo korzystnie.
Gdyby te dane mogły być statystyką krajową, Polska nie znałaby pojęcia
bezrobocie.
Bardzo interesującą i istotną informacją są także okresy pozostawania
bez pracy przez cały okres zatrudnienia. Niewiarygodnie duży jest udział
osób, które nigdy nie miały problemów z pracą – 73,3% kobiet i 91%
mężczyzn. Zaledwie 26,6% kobiet pozostawało bez pracy przez okres 1-2
lat, czego najczęstszą przyczyną były
ciąża i opieka nad dziećmi. Żaden
z badanych mężczyzn nie był bezrobotny dłużej niż kilka miesięcy. Ponad 80% wszystkich respondentów
zawsze miało pracę. Mimo że większość ma staż pracy sięgający kilkunastu lat, nikt nie był bezrobotny dłużej
niż dwa lata.
Kolejna informacja dotyczy karal-

ności. Żadna z 26 badanych osób nie
była nigdy karana.
Rodzeństwo
Losy rodzeństwa badanych pozwalają na uzupełnienie obrazu środowiskowego. Z przeprowadzonego
wywiadu wyłania się wiele ciekawych
historii poszczególnych osób. Uznano
za mniej istotne zajmowane stanowiska, okresy pozostawania bez pracy
itp., natomiast po podliczeniu i analizie wart przytoczenia jest odsetek
osób, które w ogólnej liczbie zgonów
odebrały sobie życie. Samobójstwo
traktowane jest zazwyczaj w kategoriach psychospołecznych uwarunkowań i zależności. Wysoki wskaźnik
samobójstw notuje się w społecznościach, gdzie istnieje wiele zagrożeń,
bardzo szybkie tempo życia, związane z tym napięcia i stresy, strach przed
utratą pracy, pozycji zawodowej, brak
perspektyw itd. Jest to uboczna informacja, pozostająca jednak w ścisłym
związku z umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w ogólnym przystosowaniu i socjalizacji.
Łączna liczba 7 popełnionych samobójstw daje wskaźnik 10% ogółu badanej populacji rodzeństwa. Na 11
zgonów tylko 2 były następstwem
choroby, kolejne dwa to nieszczęśliwe
wypadki i aż 7 to samobójstwa (daje to
63,6% w udziale wszystkich zgonów).
Wszystkie w zasadzie wyniki wskazują na gorsze niż w grupie byłych sportowców odnajdywanie się w środowisku zawodowym i przystosowanie do
życia w ogóle.
Rodzeństwo respondentów w 24,3%
ogółu (17 na 70 osób) nie pracuje.
Na podstawie tych danych można
uznać, że osoby, które wcześniej trenowały, potrafią znacznie lepiej radzić
sobie w tym środowisku od takich,
które nie były w to zaangażowane. Zatem można stwierdzić, że uprawianie
sportu daje podstawę lepszych umiejętności przystosowawczych i większych sukcesów zawodowych i życiowych.
W badaniu odnaleźć można profilaktykę przestępczości przez sport.
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O ile nasi respondenci w 100% uchronili się w dotychczasowym życiu
przez wejściem w kolizję z prawem,
o tyle ich rodzeństwo niestety wypada znacznie gorzej w tej materii. Otóż
20% całej populacji rodzeństwa ma za
sobą (lub właśnie odbywa) karę zasądzoną przez wymiar sprawiedliwości.
Uznaje się w tym miejscu za nieistotny rodzaj popełnionych przestępstw
i wysokość kary.
Okres treningowy
Większość badanych trenowała
lekkoatletykę zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Z tą właśnie
dyscypliną kojarzą własne sukcesy
sportowe.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni
uprawiali sport zazwyczaj co najmniej
2 lata. Najliczniejsza grupa określa
okres treningowy jako 4-letni (30,8%),
a co piąty badany (z łącznej populacji)
twierdzi, że trwało to dłużej niż pięć
lat. Znamienne jest także, że po trzech
latach częściej kończyły sportową karierę kobiety niż mężczyźni.
Wspomnienia z czasów treningu były tak różne, jak różni są wszyscy ci ludzie. Niezapomniane chwile
wiązano zarówno z przyjemnymi, jak
i przykrymi sytuacjami. Częściej jednak pamiętano momenty wygrywania, gdy rodzice gratulowali wyników,
gdy pan dyrektor wyczytywał nazwisko na akademii i wręczał dyplom przy
całej szkole, gdy uzyskano dobry rezultat, gdy wpisywany był rekord na
tablicy itp. Jednak wspominano także
cierpkie słowa niezadowolenia trenera, upadki na trasie, kontuzje, porażki,
wydalenia z obozu, kary za przewinienia itp.
Różne były także powody aktywności sportowej. Jedni robili to dla trenera, inni chcieli zdobywać sportowe
laury, jeździć na obozy, występować
przed publicznością, jeszcze inni w ten
sposób próbowali zaimponować kolegom z klasy. Najczęściej jednak powtarzała się odpowiedź: bardzo to
lubiłem/łam, to były najwspanialsze
zajęcia, nie mogłem/łam usiedzieć
w domu bez treningów. Wszyscy ba-
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dani z tęsknotą mówili o tym okresie
w ich życiu.
Rolę trenera określano najczęściej jako absolutnie wiodącą, niezastąpioną, najważniejszą. Wiele szacunku
i słów bezgranicznej sympatii porównywalnej z uwielbieniem zawierają
wszystkie wypowiedzi badanych. Zaufanie, autorytet, podziw, przyjaźń,
niezapomniane chwile itp. to określenia związane z osobą wychowawcy. Na wszystkich swoich podopiecznych miał przeogromny, pozytywny
wpływ. Był ich mentorem, przyjacielem i „całym światem”, jak to nazwały
dwie badane panie.
Uprawianie sportu jednogłośnie
uznano za ważny element budowania
życiowej stabilizacji. W dorosłym życiu
ludzie ci są ambitni – tak odpowiedziało 54% badanych, potrafią walczyć,
nie poddają się z byle powodu (52%),
są odporniejsi na stres (46%), potrafią współpracować z ludźmi, nawiązywać kontakty (37%), są pogodniejsi, radośniejsi, mają poczucie humoru
(34%), nie zrażają się porażkami (29%),
są sprawni, zdrowsi, rzadziej chorują
(27%), ludzie ich znają i do dzisiaj pamiętają, że byli dobrymi sportowcami, cieszą się szacunkiem w środowisku (24%). Jak widać, zaangażowanie
w pozalekcyjne zajęcia sportowe pozytywnie wpłynęło na późniejsze życie badanych.
Nawyk ruchu
Na pytanie, czy obecnie coś trenują, czy są aktywni fizycznie - mężczyźni w 36,4% przyznają się do regularnego treningu. Kobiety znacznie
częściej (80%) podejmują okresowo
jakieś formy treningu (są to różne
ćwiczenia aerobowe, zazwyczaj treningi w grupie lub inne zajęcia zorganizowane). Zaledwie co dziewiąta badana osoba przyznaje się do
braku kontaktu z jakąkolwiek formą
ruchu, chociaż i one wskazywały na
dużą dawkę rekreacji w swoim życiu
(jeżdżą z dziećmi rowerami po terenie, latem dużo pływają, grają w kometkę, tenisa stołowego i ziemnego,
siatkówkę itp.). Prawie 70% ogółu

ma zakorzeniony nawyk ruchu. Czynią to niesystematycznie, ale zawsze
chętnie podejmują wysiłek. Świadczy to o pewnej potrzebie aktywności fizycznej niezależnie od jej rodzaju i częstotliwości.
Większość respondentów uważa,
że dzisiaj dzieci nie chcą już trenować. Dziewczęta boją się spocić czy
pobrudzić, chłopcy nie mają kondycji. Zdaniem byłych sportowców
młodzi ludzie mają dzisiaj o wiele
więcej możliwości spełnienia się, zaimponowania kolegom, wypełnienia
czasu wolnego. Era komputerów,
zabawek elektronicznych, wideo
itp. skutecznie przyciąga i zniewala rzesze dzieci. Młodzież ze wszystkich rejonów Polski tak jak na całym świecie emocjonuje się grami
na ekranie, gdzie w ruchu są jedynie
dłonie i oczy, a zupełnie nie pociąga
jej bieganie po lesie, stadionie czy
sali gimnastycznej. Robi tylko tyle,
ile musi – to, co mieści się w ramach
szkolnego wychowania fizycznego.
Czyli niewiele w porównaniu z teoretycznym zapotrzebowaniem młodego organizmu na ruch.
Zainteresowania rodziców przenoszone są także na własne dzieci.
Latorośle byłych sportowców również angażują się w treningi sportowe. Uzyskują dobre wyniki w różnych
dyscyplinach. Zazwyczaj aktywność
ta ogranicza się jednak do udziału (nie zawsze systematycznego)
w zajęciach SKS-u. Uzyskiwane wyniki również pozwalają jedynie na
przodowanie na tle grupy szkolnej.
Tylko w dwóch przypadkach dzieci
wygrały zawody na szczeblu województwa, rezultaty jednak nie były
na tyle dobre, żeby poprawić rekordy szkoły (w większości ustanowione przez badanych/rodziców).
Sześcioro dzieci należy do drużyny
harcerskiej, dwoje śpiewa w szkolnym chórze, czworo jest aktywnymi członkami zespołu tanecznego
i czworo trenuje w SKS-ie. Pozostałe nie uczestniczą w pozalekcyjnych
zajęciach szkolnych. Zatem tylko 16
na 52 dzieci znajduje w szkole po

południu coś dla siebie. Co prawda
mają inne zajęcia typu nauka języka,
gra na keyboardzie, pływanie – ale
wszystko to już poza szkołą.
Podsumowanie
Życiowym sukcesem dla każdego z pytanych było coś innego. Jedni twierdzili, że to rodzina, inni że
praca i dobre zarobki, jeszcze inni
wskazywali zdrowie, umiejętność
radzenia sobie w życiu czy wreszcie
małe życiowe zwycięstwa. Jaki mają
sposób na sukces? W 80% odpowiedzi pojawia się ciężka praca i wytrwałość. Mówią także o uczciwości,
odpowiedzialności, ambicjach. Jedna z pytanych pokonała alkoholizm.
To jej wielki, życiowy sukces.
Badana grupa wykazuje znacznie wyższy stopień przystosowania
społecznego i umiejętność radzenia
sobie w dorosłym życiu aniżeli prze-

Opis badania
Badanie (konkurs pamiętnikarski „Wspomnienie szkoły”) przeprowadzone zostało w 2004 r. na populacji 26 osób odbywających karę
pozbawienia wolności w Zakładzie
Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym w Męckiej Woli. Wymagania formalne były stosunkowo
wysokie. Należało wypełnić anonimową metryczkę, zawierającą informacje o wieku, wykształceniu,
łącznej liczbie lat nauki, zawodzie,
danych na temat ostatniej szkoły
(nazwa, miejscowość).
Każdy uczestnik musiał spisywać wspomnienia na temat szkoły,
trzymając się wyznaczonych zakresów (w wypowiedzi miał odnieść
się do ponad 20 pytań zamieszczonych w załączniku). Każdy pamiętnik musiał zawierać co najmniej
40 stron rękopisu w formacie A5.
Pracę należało ukończyć i złożyć
w określonym terminie. Wszystkie
materiały (zeszyt, długopis, list otwierający) organizator przekazał

ciętny członek społeczności z terenu
objętego badaniem. Można zatem
uznać, że miał na to wpływ wieloletni udział w treningach sportowych.
Najważniejszym ogniwem procesu wychowawczego i socjalizacyjnego była osoba trenera/wychowawcy.
Takie połączenie wielu płaszczyzn
oddziaływania na psychikę dzieci,
dało w przypadku badanej grupy doskonałe efekty w nabywaniu społecznie pożądanych umiejętności.
Być może każda inna aktywność, dobrze prowadzona przez
wychowawczy autorytet, mogłaby
doprowadzić do podobnych efektów. Autorzy uznają jednak szeroko rozumianą kulturę fizyczną za
tę dziedzinę życia, która jak żadna inna reguluje stosunki międzyludzkie i wzmacnia społeczne więzi.
To w sporcie jest walka, są porażki
i zwycięstwa, umiejętność przegry-

zainteresowanym na spotkaniu informacyjnym, poprzedzonym zaproszeniem zamieszczonym na
zakładowych, wewnętrznych tablicach ogłoszeń. Nagrodami w konkursie był drobny sprzęt TV (np. radiobudzik, długopis z radiem) oraz
dyplomy.
Wyniki
Przytoczone zostały jedynie
wyniki, które odnoszą się do zagadnień związanych z wychowaniem fizycznym, z czasów edukacji
szkolnej badanych.
Z analizy materiału badawczego jednoznacznie wynika, że szkolne wychowanie fizyczne (24/26
badanych, czyli ponad 92%) i pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne (ponad 80%) były ulubionymi zajęciami piszących. Formy,
w których brali udział po lekcjach,
to: gra w piłkę nożną, inne gry zespołowe oraz zabawy i gry terenowe. Ulubionym nauczycielem był
wuefista (23/26, ponad 88%). Ska-

wania i dalszej pracy mimo tego, jest
współpraca drużynowa i zasady do
przestrzegania, jest taktyka i spryt,
przezwyciężanie swoich słabości, litry potu, dziesiątki otarć i kontuzji,
są łzy szczęścia i gorycz porażki. To
w wychowaniu fizycznym znajdziemy higienę, dbałość o zdrowie i urodę, potrzebę i piękno ruchu, radość
z bycia w grupie i udziału w zabawie. Kultura fizyczna to łącznik z innymi dziedzinami życia i naukami.
Jest w niej podziw dla pięknej natury, czystego powietrza. W odżywianiu jest chemia, w ruchu – fizyka
i mechanika, jest biologia, anatomia, filozofia, psychologia.
W kulturze fizycznej jest wszystko,
trzeba tylko umiejętnie z niej czerpać.
 Iwona Michniewicz,
 Romuald Michniewicz

zani uzyskiwali też najlepsze oceny z wychowania fizycznego (ponad 92%).
Dwunastu badanych (ponad
46%) uznało, że najprzyjemniejszą
chwilą z czasów szkoły było zwycięstwo w zawodach sportowych.
Dla 15 z nich (prawie 58%) najprzyjemniejsze było otrzymanie dobrej
oceny (a najlepsze mieli z wychowania fizycznego), zaś 11 (ponad
42%) uznało, że był to podziw kolegów (czasem opisywany jako
zazdrość i respekt). W większości
podziw ten był następstwem wygranych zawodów lub otrzymania
dobrej oceny. Natomiast porażka
w sportowej rywalizacji dla niemal
35% badanych była chwilą najbardziej przykrą.
Można sądzić, że ładunek emocjonalny związany z zajęciami wychowania fizycznego mógłby stanowić podstawę do efektywnej
pracy wychowawczej z dziećmi zagrożonymi patologiami i pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych.
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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

 Dyrektor generalny: Monika Rolnik

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Kancelaria Główna
tel. 022 244 32 28
Pytania należy kierować na adres e-mail:
krasucki@msport.gov.pl

Sekretariat: rolnik@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 40, faks 022 244 32 55

 Minister sportu i turystyki

Mirosław Drzewiecki
Sekretariat ministra: Elżbieta Kopka
kopka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 42, 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
 Departament Sportu Kwalifikowanego
i Młodzieżowego (DSKM)

 Departament Doskonalenia
Zawodowego (DDZ)

Dyrektor: Cezary Grzanka
Sekretariat: grzanka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 18, faks 022 244 32 07
 Departament Infrastruktury
Sportowej (DIS)

Dyrektor: Małgorzata Cejmer
Sekretariat: dis@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 37, faks 022 244 32 37
 Departament Współpracy
Międzynarodowej (DWM)

 Podsekretarz stanu: Tomasz Półgrabski

Dyrektor: Tomasz Marcinkowski
Zastępca dyrektora: Wojciech Wasiak
Zastępca dyrektora: Jerzy Eliasz
Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
tel. 022 244 31 46, faks 022 244 32 56
dskm@msport.gov.pl

Sekretariat: Izabela Mierzyńska
tel. 022 244 31 44, faks 022 244 32 09

 Radca generalny ministra:

Dyrektor: Rafał Wosik
Sekretariat: dp@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 49, faks 022 244 32 57

 Podsekretarz stanu: Katarzyna Sobierajska

Urszula Jankowska
tel. 022 244 32 43

 Departament
Ekonomiczno-Finansowy (DEF)

Sekretariat
tel. 022 693 49 40, faks 022 693 40 44

 Departament Sportu Powszechnego (DSP)

 Szef Gabinetu Politycznego: Adam Giersz

wz. dyrektora: Wojciech Kudlik
Sekretariat: dsp@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 03, faks 022 244 32 00

 Sekretarz stanu: Zbigniew Pacelt

Sekretariat: Krystyna Stańczuk
tel. 022 244 31 08, faks 022 244 32 09

Sekretariat
tel. 022 244 31 10, faks 022 244 32 55
 Rzecznik prasowy: Małgorzata Pełechaty

tel. 022 244 31 61, 0-606 823 232, faks
022 244 32 55
rzecznik@msport.gov.pl
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 Departament Turystyki

ul. Żurawia 4a, 00-507 Warszawa
Zastępca dyrektora: Elżbieta Wyrwicz
Sekretariat: turystyka@msport.gov.pl
tel. 022 693 49 40, faks 022 693 40 44

część 6

Prezentacja dobrych
praktyk
10 lat Uczniowskich Klubów Sportowych

W roku 2004 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia funkcjonowania w Polsce
systemu Uczniowskich Klubów Sportowych oraz realizacji skierowanego do
tych klubów programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Przy tej okazji zainicjowano różnorodne działania zmierzające
do dokonania oceny działalności tych
klubów. Jeden z programów badawczych realizowany był na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
przez zespół Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii

Wychowania Fizycznego w Katowicach pod kierunkiem dr. Rajmunda Tomika. Na łamach biuletynu „Sport dla
wszystkich” (nr 2/2004) przedstawiono
wyniki sondażu diagnostycznego uczniowskich klubów sportowych uczestniczących w realizowanym w latach
1994–2004 (przez UKFiT, UKFiS, MENiS)
programie „Sport Wszystkich Dzieci”.
Od początku funkcjonowania programu powołano do życia ponad 10
tys. Uczniowskich Klubów Sportowych.
Tyle szkół, środowisk podjęło próbę
zorganizowania działalności w zakresie
sportu i rekreacji dzieci oraz młodzieży
w oparciu o oficjalnie zarejestrowane,
posiadające swoje struktury stowarzy-

Uczniowski Klub Sportowy
woj. Mazowieckie, pow. piaseczyński

Dyrektor: Ewa Suska
Sekretariat: dwm@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 23, faks 022 244 32 17
 Departament Prawno-Kontrolny (DPK)

Dyrektor: Bożena Pleczeluk
Zastępca dyrektora: Anna Klimek-Krypa
Sekretariat: de@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 39, faks 022 244 32 32
 Biuro Administracyjne (BA)

Dyrektor: Mariola Chojnacka
Sekretariat: bka@msport.gov.pl
tel. 022 244 31 32, faks 022 244 32 18
 Biuro Euro 2012

Dyrektor: Dariusz Buza
tel. 022 244 31 63

Międzynarodowy Turniej Korfballu w holenderskim Knegsel k. Eindhoven,
po meczu pomiędzy DKB BEST (Holandia) i UKS „Cirkus” – klasy III i IV,
6 czerwca 2004 r.
Fot. UKS „Cirkus”

szenie, mające możliwość pozyskiwania środków, ale też zobligowane do
prowadzenia księgowości.
W kolejnych odcinkach cyklu „Prezentacja dobrych praktyk” przedstawiamy wybrane kluby uczniowskie z całej
Polski, które z różnych przyczyn wyróżniają się w swoim środowisku. Są to fragmenty obszernej publikacji dotyczącej
działalności UKS-ów, która ukazała się
w listopadzie 2005 r. W poprzednich numerach biuletynu „Sport dla wszystkich”
prezentowaliśmy kluby: UKS „Spływ”
Sromowce Wyżne z woj. małopolskiego
(2/2005), UKS „Olimp” Grodków z woj.
opolskiego (3/2005), SKS „Jantar” Racot z woj. wielkopolskiego (4/2005),

Korfball* to kolejna dyscyplina sportu rozpropagowana dzięki idei UKS-ów. UKS „Cirkus”
jest jednym z najlepszych w Polsce klubów korfballowych. Pomimo niewielkich środków finansowych jego zawodnicy potrafią zdobywać
czołowe miejsca na różnych turniejach. Dzięki
zaangażowaniu trenerki Elżbiety Siemieniuk,
jej pracy społecznej oraz pomocy rodziców, klub
jest w stanie zorganizować zagraniczne wyjazdy.
Organizacja wyjazdu rozpoczyna się od wysyłania listów do sponsorów, gromadzenia artykułów spożywczych i innych rzeczy niezbędnych
podczas pobytu za granicą. Ekipa zamieszkuje
przeważnie w prywatnych domach lub w namiotach. Dzięki tak zorganizowanej akcji koszty
ograniczają się do opłacenia przejazdu.
UKS „Cirkus” z Konstancin-Jeziorna to kolejny opisywany w naszym cyklu „Prezentacja
Dobrych Praktyk” klub, w którym uprawia się
i propaguje mało znaną w Polsce grę zespołową korfball i to, co warto podkreślić, z bardzo
dobrym skutkiem. Podobnie jak prezentowany wcześniej LUKS „Olimpic” Słupia, UKS „Cirkus”
jest klubem stosunkowo „młodym”, jednak jego
działalność przynosi wymierne efekty, a jednym
z podstawowych zadań jest rozwijanie wśród
dzieci i młodzieży zainteresowań sportowych.
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Charakterystyka klubu
Geneza: klub rozpoczął działalność
w 1998 r. Pierwsze sekcje to korfball i piłka siatkowa (sekcja działa tylko 2 lata).
Co 4 lata odbywają się wybory członków zarządu. Pierwszy prezes zakończył
kadencję z chwilą przejścia na emeryturę. Perspektywy to dalszy rozwój klubu
i prowadzenie działalności szkoleniowej
w czasach, gdy nakłady finansowe na
sport są niewielkie, oddanie do użytku
hali sportowej. Dalsza działalność UKS
uzależniona jest od pomocy rodziców,
którzy do tej pory pomagali w utrzymaniu klubu (cytat: E. Siemieniuk). Klub liczy
też na pomoc lokalnego samorządu.
Sekcje, członkowie, składki: Korfball
- około 80 członków, piłka siatkowa - około
20 osób. Uczniowie nie płacą składek, lecz
dopłacają do wszelkich wyjazdów.
Zarząd: prezes - Andrzej Piszczek
(nauczyciel wychowania fizycznego),
pozostali członkowie zarządu to rodzice
i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornej.
Profil działalności: rekreacja, integracja uczniów, ale również systematyczny udział w organizowanym przez Polską
Federację Korfballu systemie rozgrywek.
Miejsce prowadzenia działalności:
obiekty ZS nr 3 im. W. Reymonta. W czasie turniejów wykorzystywane są boiska
LKS „Skra” Obory. Obozy organizowane
są w Olsztynie i innych miejscowościach.
Koszty wynajmu obiektów: klub
nie ponosi kosztów wynajmowania
obiektów szkolnych, uczniowie szkoły
korzystają ze sprzętu UKS, a członkowie
UKS z obiektów szkół.
Posiadane środki trwałe i sposób
ich pozyskania: klub dysponuje koszami do korfballu, namiotem do organizacji imprez, stołami do tenisa stołowego.
Sprzęt szkolny to rakiety do tenisa stołowego, piłki do korfballu, piłki siatkowe
i do koszykówki. Sprzęt otrzymany z UKFiS (MENiS): piłki, stoły, materace. Stroje
sportowe zakupiono z dotacji gminnej,
a kosze we własnym zakresie.
Współpraca ze szkołą: na zajęcia
uczęszczają uczniowie szkoły, ale drzwi
są otwarte również dla innych chętnych.
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Mistrzostwa Świata 2003 r. W reprezentacji Polski w meczu z Hiszpanią wystąpił zawodnik klubu UKS „Cirkus” Konstancin–Jeziorna, Karol
Stelmaszczyk (nr 9)
Fot. UKS „Cirkus”

Szkoła pomaga w prowadzeniu zajęć
sportowych. Dyrekcja jest bardzo pozytywnie nastawiona do działalności UKS-u.
Współpraca z samorządem: starostwo przez 4 lata nie pomagało. Gmina
Konstancin w 2004 r. dofinansowała UKS
kwotą 30 tys. zł. UKS podczas różnych
wyjazdów reprezentuje gminę.
Współpraca z organizacjami kultury fizycznej: UKS nawiązał współpracę ze szkołami w Holandii, Belgii, Francji
i Czechach, polegającą na wspólnej organizacji turniejów. Współpracuje z klubami: „KV Fortuna 68” Knegsel, „DDK Noordbroek”, ”K. C. Borgerhout”, „Eko-San”,
„Lubball” Lubliniec, BKK „Progres” Połoski, LUKS „Olympic” Słupia.
Finanse klubu: przychody - brak
pomocy finansowej ze strony władz powodował, że budżet klubu ograniczał się
do tego, co udało się zdobyć rodzicom
oraz Elżbiecie Siemieniuk, która corocznie wysyła dziesiątki listów do różnych
potencjalnych sponsorów.
Źródła przychodów: sponsoring, pieniądze rodziców.
Wydatki: trenerzy nie są finansowani z funduszy UKS. Pieniądze wydawane
są na sprzęt, przejazdy na zawody, obozy, na wyjazdy zagraniczne, organizację
zawodów.
Księgowość: prowadzona przez dwóch
rodziców (jedna osoba to była księgowa),
którzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Sukcesy sportowe: w 2001 r. I miej-

sce w Mistrzostwach Polski Juniorów
Starszych; w VIII Ogólnopolskim Turnieju Korfballu (2007 r.) I miejsce w kategorii
klas V-VI Szkół Podstawowych, II miejsce
w kategorii Juniorów Starszych (liceum);
w sezonie 2007/2008 V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych;
udział w eliminacjach Klubowego Pucharu Europy; dwukrotne Mistrzostwo
Polski. W kadrze narodowej jest 5 osób,
które reprezentują Polskę na wielu imprezach sportowych w kraju i za granicą.
Sukcesy organizacyjne: organizacja
Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu dla
41 drużyn, w którym każda drużyna otrzymuje puchar, a każdy zawodnik nagrodę.
Sukcesy wychowawcze: podczas
zagranicznych wyjazdów dzieciom
z ubogich rodzin można pokazać, jak
żyją ludzie różnych kultur i narodów. Na
osiedlu, gdzie bezrobocie przewyższa
średnią krajową, gdzie wielu ludzi żyje
„pod kreską”, klub daje szansę młodym
ludziom, pokazuje możliwości rozwoju i życiowe perspektywy. Zachęcając
do treningów ukazuje, że sport otworzy przed nimi inne drzwi (cytat: E. Siemieniuk). Trenerzy i działacze klubu dbają o wszechstronny rozwój zawodników,
zachęcają do poważnego traktowania
obowiązków szkolnych i podejmowania
dalszej nauki. Wysoko oceniana jest praca z młodzieżą, dbałość o sprzęt i bazę
sportową, a także bardzo dobra organizacja.

UKS „Świerklaniec” z miejscowości
Świerklaniec w woj. śląskim (1/2006)
oraz LUKS „Olimpic” z miejscowości Słupia w woj. łódzkim (1/2007). W bieżącym numerze przedstawiamy kolejny
klub - Uczniowski Klub Sportowy „Cirkus” z miejscowości Konstancin-Jeziorna w woj. mazowieckim.
W celu zaprezentowania „dobrych
praktyk” w uczniowskich klubach sportowych opracowany został arkusz hospitacji klubu zwierający zagadnienia
i pytania, dzięki którym możliwe było
zwięzłe i porównywalne ukazanie istotnych elementów charakterystycznych
dla działalności każdego z nich. Hospitacje odbyły się w listopadzie i grudniu
2004 r. Uzyskane informacje są oczywiście aktualizowane. Ankieterami byli
studenci i pracownicy AWF w Katowicach, gdzie w Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego od kilku lat

prowadzone są szeroko zakrojone badania uczniowskich klubów sportowych.
Przedstawienie różnorodnych inicjatyw być może zainspiruje członków
i działaczy UKS-ów do wprowadzenia
w swoich klubach podobnych, sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, co
może przyczynić się do lepszego i bardziej efektywnego ich funkcjonowania.
W kolejnych wydaniach biuletynu

„Sport dla wszystkich” zamierzamy kontynuować cykl prezentacji wybranych
Uczniowskich Klubów Sportowych.
 Rajmund Tomik
AWF w Katowicach
 Wojciech Kudlik
Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Departament Sportu
Powszechnego

 Dane adresowe

UKS „Cirkus”
05-520 Konstancin-Jeziorna
Zespół Szkół nr 3
ul. Bielawska 57, woj. mazowieckie, powiat piaseczyński
tel. 022 756 42 82
e-mail: ukscirkus@poczta.onet.pl
Informacje o działalności klubu uzyskano od inicjatorki powstania klubu,
działaczki i trenerki korfballu - Elżbiety Siemieniuk.

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

cią do przewidywania zachowań przeciwnika. W korfballu
nie ma miejsca na „gwiazdorstwo”. Indywidualne umiejętności jednego zawodnika nie mogą zadecydować o zwycięstwie. Korfball to gra wyjątkowo zespołowa. W korfball gra
się w hali lub na otwartych boiskach zewnętrznych.
Korfball zaprezentowano jako dyscyplinę pokazową na
Igrzyskach Olimpijskich w 1920 r. w Antwerpii oraz podczas
IO w 1928 r. w Amsterdamie, a 5 lat później została powołana Międzynarodowa Federacja Korfballu. Od tego czasu
zainteresowanie dyscypliną systematycznie się zwiększało,
a dzisiaj gra się w korfball w ponad pięćdziesięciu krajach
na całym świecie, m.in. w Armenii, Australii, Belgii, Francji, W.
Brytanii, Niemczech, Holandii, Brazylii, Chinach, Czechach,
Grecji, Indiach, Indonezji, Japonii, Portugalii, RPA, Rosji, USA.
Czołówkę światową stanowią tradycyjnie Holandia, Belgia,
Francja, Niemcy i W. Brytania. Pierwsze MŚ odbyły się w 1978
r. i od tego czasu są rozgrywane co 4 lata. W Polsce korfball
rozwija się od lat 80. ubiegłego wieku, a od 1994 r. działa
Polska Federacja Korfballu. Kluby uprawiające tą dyscyplinę sportu powstały głównie w środowiskach akademickich
(Biała Podlaska, Warszawa, Kraków), ale duże znaczenie
w upowszechnianiu korfballu w Polsce mają także Uczniowskie Kluby Sportowe, a wśród nich kluby LUKS „Olimpic” Słupia (prezentowany w nr. 1/2007 biuletynu „Sport dla wszystkich”) oraz UKS „Cirkus” Konstancin-Jeziorna.
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Gdzie uprawiać sport

i rekreację?

Niemal każdy dorosły człowiek
wspomina dziecięce igraszki na łące,
leśnej ścieżce czy przydomowym
podwórku. Już wówczas uprawialiśmy sport, grając w piłkę, dwa ognie, palanta lub berka, a dziewczęta w klasy, w gumę. Teraz jest prawie
tak samo, z tą jednak różnicą, że warunki uprawiania sportu bardzo się
zmieniły.
Na dawnych podwórkach i przydomowych placykach pojawiły się napisy „ zabrania się grać w piłkę”. Oznacza
to także, że zabrania się wszelkich zabaw z piłką.
Przyspieszona urbanizacja, rozwój
wielkich aglomeracji, zwarta zabudowa miast – to wszystko doprowadziło
do likwidacji wolnych przestrzeni wokół nas, zmuszając do poszukiwania
nowych rozwiązań.
W miastach budowane są stadiony, hale sportowe, pływalnie czy lodowiska, ale te obiekty tak naprawdę to
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służą nam jedynie doraźnie, głównie
jako widzom. Dlatego budując nowe
obiekty sportowe, musimy poszukiwać nowych form i rozwiązań w celu
zaspokojenia potrzeby poruszania się
i sportowego wyżycia.
W dobie globalizmu tradycyjne środowiskowe sporty są wypierane przez
nowe, modne, podpatrzone w telewizji lub przywiezione z zagranicznych
wczasów, np. bardzo przyjemna gra
w „boule” wymaga niewielkiego terenu, który łatwiej można znaleźć w pobliskim parku, na przydomowym trawniku, plaży czy na wydeptanej ścieżce.
Stadiony piłkarskie, hale sportowe
czy inne duże obiekty dla sportu wyczynowego są prawie niedostępne dla
tych, którzy chcieliby codziennie uprawiać sport. Wyjątek stanowią okazjonalne imprezy masowe, festyny czy
młodzieżowe spartakiady.
Wykorzystywanie tych obiektów
podporządkowane jest potrzebom

klubów sportowych oraz komercyjnej
działalności.

Co zatem robić?
Otóż należy podjąć starania o budowę małych, osiedlowych czy gminnych
zespołów sportowych przeznaczonych
do uprawiania sportu przez wszystkich
mieszkańców najbliższej okolicy. Dobrze
byłoby wypracować i upowszechnić model takiego ośrodka sportowego.
Idąc dalej, należałoby w porozumieniu z popularnymi masowymi dyscyplinami sportowymi stworzyć przepisy dotyczące organizowania rozgrywek
sportowych na tych obiektach. Chodzi
tutaj o boiska i areny sportowe o zmniejszonych wymiarach, na przykład:
- boisko piłkarskie o wymiarach 5060x30-40 m, ewentualnie bieżnia
okólna 250-300 m
- pływalnia czterotorowa o długości
16,67 m
- lodowisko 50x24 m

Instalację mrożeniową można ułożyć pod sztuczną trawą boiska tak, aby
w okresie jesienno-zimowym mogło być
tam lodowisko.
W takim kompleksie o powierzchni
1,5–2 ha można zmieścić boisko piłkarskie dla maluchów o wymiarach 40x20
m, kort na kometkę lub placyk na wspomniane wcześniej „boule”. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby budowę
gminnych, osiedlowych ośrodków sportowych. Niskie nakłady inwestycyjne,
znacznie tańsza eksploatacja…
Tym sposobem można osiągnąć to,
co najważniejsze: powszechny dostęp,
silniejszą więź emocjonalną mieszkańców z takim obiektem traktowanym jak
społeczna własność. Służyć to będzie
pełniejszej integracji środowiska, całej
społeczności lokalnej. Taki model będzie
także sprzyjał zaangażowaniu całej rodziny, dzieci, rodziców i dziadków w życie sportowe, a tym samym wpływał pozytywnie na rozwój sportu masowego.
Takie działanie uważam za podstawowe
i najważniejsze!
Moim zdaniem powinien to być system stale wspierany przez władze centralne i wojewódzkie.

Inne możliwości
Dla rozwoju i uatrakcyjnienia sportu
masowego można i należy podejmować
także inne działania. W okresie od wiosny
do jesieni mieszkańcy dużych miast masowo wyjeżdżają poza miasto, głównie

w weekendy, ale także w słoneczne popołudnia. Dla nich to właśnie samorządy
gmin podmiejskich mogą przygotować
propozycję aktywnego wypoczynku.
W podmiejskich parkach czy na nadrzecznych łąkach można niewielkim nakładem finansowym stworzyć zespoły
boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej
czy kometki. Należy jednak pamiętać
o parkingach i zapleczu sanitarnym. Takie rozwiązania tu i ówdzie już istnieją,
ale jest ich o wiele za mało jak na stale
rosnące potrzeby.
Zbliżające się Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej 2008 r. i te przyszłe Euro
2012 w Polsce i na Ukrainie spowodowały znaczne ożywienie w dziedzinie budownictwa obiektów sportowych.
Program budowy boiska w każdej gminie to duże, ale i realne wyzwanie .Wymagać to będzie wybudowania
ponad 2000 wielofunkcyjnych małych
kompleksów sportowych. W projekcie
zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”
założono m.in. budowę:
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60 z nawierzchnią ze
sztucznej trawy,
- boisk do siatkówki i koszykówki
z nawierzchnią syntetyczną,
- pawilonu zaplecza socjalnego
(szatnie, toalety itp.).

Obiekt będzie ogrodzony i oświetlony. W zależności od potrzeb środowiska
program może być poszerzony o dodatkowe boiska lub urządzenia rekreacyjne, place zabaw itp. W celu realizacji tego
zadania Ministerstwo Sporu i Turystyki
przygotowało wzorcowy, dostępny dla
każdej gminy projekt wraz z kosztorysem – gotowy do wykorzystania i zaadaptowania do konkretnych warunków
terenowych.
Ostatnio stało się modne instalowanie w miastach i na osiedlach przenośnych lodowisk wykonywanych z rur lub
paneli (agregat mrożeniowy oraz bandy).
Przykrycie namiotem i oświetlenie takiego lodowiska o minimalnych wymiarach
20x30 m to sezonowy obiekt sportowy
w okresie listopad-marzec.
Przedstawione typowe propozycje
powinny się znaleźć w każdej gminie.
Należy je jednak stale wzbogacać i urozmaicać, aby obiekty sportowe ciągle zachęcały do ich użytkowania.
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich popularyzując i organizując masowe imprezy sportowe, stwarza także
płaszczyznę do działań na rzecz rozwoju
obiektów sportowych w naszym kraju.
 Lech Adam Bartnik

Wyścigi rozgrywane podczas XIV Sportowego Turnieju Miast i
Gmin zorganizowanego 28 maja 2008 r. na terenie całego kraju
przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Narodowy Program
Zdrowia 2007-15”
Projekt NPZ na lata 2007–2015 został zatwierdzony przez Radę Ministrów 15 maja 2007 r. jako załącznik
do uchwały Nr 90/2007. Dokument ten
jest ogólnym sformułowaniem kierunków działań, jakie należy podjąć w celu
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa
(pełna wersja NPZ 2007–2015 mieści
się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia). Chodzi tutaj zarówno
o działania w sferze szeroko pojętej
promocji zdrowia, jak również działania w ramach tzw. medycyny naprawczej. Intencją jego autorów jest budowanie systemu zdrowia publicznego.
Cele NPZ na lata 2007–2015 zostały podzielone na następujące hierarchicznie
grupy:
• Cel główny
„Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz
zmniejszanie nierówności w zdrowiu”
osiągany przez:
• kształtowanie prozdrowotnego
stylu życia społeczeństwa,
• tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,
• aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań
na rzecz zdrowia.
• Strategiczne cele zdrowotne
Stanowią grupę celów, które dotyczą ogólnospołecznych najważniejszych problemów zdrowotnych
w Polsce. Chodzi tutaj zarówno o schorzenia i zjawiska społeczne (nierówności w zdrowiu), które stanowią główną przyczynę umieralności Polaków,
jak i schorzenia, które przyczyniają się
w największym stopniu do niepełnosprawności. W NPZ na lata 2007–2015
zawarto następujące cele zdrowotne:
1. Zmniejszenie
zachorowalności
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i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu.
2. Zmniejszenie
zachorowalności
i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych.
3. Zmniejszenie częstości urazów
powstałych w wyniku wypadków
i ograniczenie ich skutków.
4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne.
5. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego.
6. Zmniejszenie
zachorowalności
i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego
7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
8. Zmniejszenie różnic społecznych
i terytorialnych w stanie zdrowia
populacji.
Strategiczne cele zdrowotne stanowią również odzwierciedlenie
podjętych działań na rzecz zwalczania chorób. Wśród tych działań należy wymienić m.in. uchwaloną ustawę wdrażającą program zwalczania
schorzeń nowotworowych, program
kardiologiczny POLKARD, Krajowy
Program Bezpieczeństwa Drogowego – GAMBIT czy realizowany przy
udziale NFZ program wczesnego wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej
Choroby Płuc. W przyszłych latach
planowane jest również uruchomienie programów dotyczących zdrowia psychicznego ludności Polski, jak
też zwalczania wirusowego zapalenia
wątroby typu C.
• Cele operacyjne
Stanowią największą grupę prio-

rytetów w NPZ na lata 2007–2015.
Wyznaczają kierunki działań, których
realizacja służy osiągnięciu wymienionych wcześniej celów strategicznych.
Autorzy NPZ postanowili podzielić
cele operacyjne na 3 następujące kategorie:
• cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia,
• cele operacyjne dotyczące wybranych populacji,
• niezbędne działania ze strony
ochrony zdrowia i samorządu
terytorialnego.
Podział ten jest nie tylko logicznym usystematyzowaniem celów operacyjnych, ale również odzwierciedla
założenia NPZ na najbliższe lata oraz
postulaty zawarte w Strategii WHO
„Zdrowie 21”. W nowej edycji NPZ
zdecydowano się podtrzymać większość celów operacyjnych z NPZ na
lata 1996–2005. Postanowiono jednak
wprowadzić również nowe elementy,
które były wcześniej nieobecne. Chodzi tutaj o ostatnią kategorię celów,
czyli cele związane z działalnością systemu opieki zdrowotnej i samorządu
terytorialnego.
Autorzy wśród priorytetów wymienili takie zadania, jak aktywizowanie działalności samorządu i organizacji samorządowych na rzecz zdrowia,
usprawnienie wczesnej diagnostyki
i czynnej opieki w placówkach POZ,
jak również poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, akceptowalności, bezpieczeństwa. Priorytety te są również
odzwierciedleniem obecnych wytycznych WHO dotyczących społecznego
odbioru systemu ochrony zdrowia.
W NPZ na lata 2007–2015 umieszczono następujące cele operacyjne
w podziale na kategorie:

I. Cele operacyjne dotyczące
czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia:
1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
2. Zmniejszenie i zmiana struktury
spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.
3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości.
4. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.
6. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków
zdrowotnych i poprawa stanu
sanitarnego kraju.
II. Cele operacyjne dotyczące
wybranych populacji:
7. Poprawa opieki zdrowotnej nad

matką, noworodkiem i małym
dzieckiem.
8. Wspieranie rozwoju i zdrowia
fizycznego, psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym
i społecznym dzieci i młodzieży.
9. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób
starszych.
10. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych.
11. Intensyfikacja
zapobiegania próchnicy zębów u dzieci
i młodzieży.
III Niezbędne działania ze strony
ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego:
12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do
działań na rzecz zdrowia społeczeństwa.
13. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skutecz-

ności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym
przestrzegania praw pacjenta.
14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami
układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami
układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej opieki zdrowotnej.
15. Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji
zdrowia i edukacji zdrowia.
 mgr Rafał Halik
asystent w Zakładzie
Organizacji i Ekonomiki
Ochrony Zdrowia
oraz Szpitalnictwa
Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny

Kulturotwórcze wartości
„sportu dla wszystkich”
W potocznym ujęciu w skład szeroko rozumianej „kultury” zaliczamy wszystkie wynalazki i urządzenia zastosowane w ludzkim życiu,
a więc ubranie, język, obyczaje, styl
życia, różnorodne sztuki a zwłaszcza całą organizację społeczeństw
obywatelskich. Wybitny socjolog
prof. J. Szczepański definiuje kulturę jako „całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości (duchowy – wiara, tradycje, materialny
– dzieła sztuki, nazwiska) gromadzony, utrwalony i wzbogacony w ciągu
dziejów przekazywanych z pokolenia na pokolenie” [1].
Zwłaszcza kiedy mamy na uwadze
pojęcie „stylu życia” zarówno kultura
ducha, jak i ciała oznacza moralne

zobowiązanie człowieka, polegające na podejmowaniu przez niego decyzji odnoszących się także do jego
codziennych obowiązków, zwłaszcza
zdrowia i sprawności fizycznej. Same
natomiast sądy i opinie w sprawach
budzących pożądanie człowieka powinny być tak kształtowane, aby popędy jego ducha były regulowane
i rządzone zasadą sprawiedliwego
rozumu.
Z wielości definicji pojęcia „kultura” obecnych w literaturze przedmiotu [2] wynika, że to, co jest charakterystyczne dla szeroko rozumianego
zjawiska kultury, to m.in.:
- wymienność składników kultury –
są one czytelne i nie są zbiorem zamkniętym. Kultura jest procesem

dynamicznym, ustawicznie podlegającym zmianom zarówno ilościowym, jak i jakościowym,
- dziedziczenie i tradycja historyczna,
- zobowiązanie i przymus do określonych zachowań normatywnych,
- uczenie się kultury poprzez jednostki - współtworzenie osobowości przez kulturę,
- socjalny charakter źródeł kultury - jest ona efektem społecznego
współdziałania ludzi.
Ponadto podkreślić należy, że
w ujęciu strukturalnym właściwością kultury jest jej całościowy charakter, tzn. w żadnym wypadku nie jest
ona przypadkowym zlepkiem działań człowieka jako jej twórcy a za-
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tem i zarazem jej głównego podmiotu. W sensie atrybutywnym bowiem
– kultura jest cechą stałą, czyli właśnie atrybutem człowieka jako gatunku. Z kolei dystrybutywność – to zbiór
cech kultury określonej zbiorowości,
jest to inaczej ujmując kultura konkretnych grup i zbiorowości, i to zarówno w ujęciu przestrzennym, jak
i czasowym [3].
Postrzeganie kultury w przytoczonych wymiarach niesie także w konsekwencji potrzebę spojrzenia na
specyficzny w pewnym sensie autonomiczny obszar, jaki stanowi kultura fizyczna, a zarazem pozostająca integralnym składnikiem kultury
ujętej w jedną całość. Warto w tym
kontekście zwrócić uwagę na koncepcję teoretyczną wybitnego humanisty, w tym antropologa, J. Huizinga,
którego zdaniem u źródeł wszelkich
działań ludzkich oraz powstania i rozwoju całokształtu kultury ( w tym wojen, nauki, sztuki, filozofii) leży zabawa, gra, współzawodnictwo (homo
ludens). W owej koncepcji zabawa
- a więc i sport, sport masowy, rekreacja, turystyka zwłaszcza rekreacyjna - kultura fizyczna stanowią
jedno z podstawowych a zarazem
najstarszych i uniwersalnych źródeł kultury. Tradycyjnie „sport masowy”, podobnie jak i obecnie „sport dla
wszystkich”, obok funkcji instrumentalnych, stanowią przede wszystkim
formę realizacji wartości zbiorowych.
W przypadku sportu istotniejsze stają
się z kolei cele autoteliczne oraz potrzeby indywidualne [4].
W rezultacie istotę „kultury fizycznej” stanowią przede wszystkim towarzyszące jej od zarania dziejów
dwie istotne specyficzne właściwości,
a mianowicie:
- sens życia
- zachowania oparte na normach

Różne ujęcia
Z kolei pojęcie „kultura fizyczna”
według M. Demela to także wyraz
określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska
o swój rozwój, sprawność i zdrowie,
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to umiejętność organizowania i spędzenia czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego [5] jako podstawy zmian
społeczno-kulturowych. Potwierdza
to także prof. Z. Krawczyk, twierdząc,
że „kultura fizyczna” to względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie
i piękno człowieka, przebiegający według przyjętych w danej zbiorowości
wzorców a także rezultatów owych
zachowań [6].
Wreszcie najbardziej interesujące, ponieważ holistyczne ujęcie istoty
kultury fizycznej, znajdujemy w pracach W. Osińskiego. Traktując ją jako
ogół wytworów o charakterze materialnym i niematerialnym w dziedzinie dbałości o ciało i fizyczne funkcjonowanie człowieka, uznawanych
w niej wartości i wzorów postępowania, autor twierdzi, że przyjęte i zobiektywizowane w danej zbiorowości
mogą być przekazywane z pokolenia
na pokolenie.
Rozwinięcie tego ujęcia pozwala dostrzec w obszarze kultury fizycznej trzy wzajemnie uzupełniające się
sfery:
- przekonań, postaw, poglądów
i aspiracji w dziedzinie dbałości
o piękno ciała i sprawność fizyczną (element jednocześnie szeroko
rozumianej kultury),
- funkcjonowanie intergonalnych
narzędzi, do której można zaliczyć
obiekty, sprzęt i urządzenia sportowe, a dalej - instytucje, organizacje, których celem jest działanie
w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej, a poprzez to do partycypacji w szeroko rozumianej kulturze
itp.,
- systemy i programy, a także utrwaloną wiedzę teoretyczną o formach, metodach i zasadach stosowania poszczególnych ćwiczeń
i zabiegów [7].
W skład „kultury fizycznej” jako
elementy strukturalne wchodzą
m.in.:

-

-

-

-

-

-

wychowanie fizyczne, mające
na celu rozwój i podtrzymanie
sprawności oraz wytworzenie nawyków,
rehabilitacja ruchowa - ma za zadanie przywrócenie utraconego
z różnych przyczyn zdrowia lub
sprawności fizycznej,
rekreacja rozumiana jako czynny wypoczynek, zapewniający
regenerację sił (fizycznych i psychicznych) przez wykonywanie
czynności interesujących, przyjemnych, pozbawionych elementów obowiązku,
sport wyczynowy zaspokajający
potrzebę aktywności ruchowej
połączonej z rywalizacją oraz potrzebę dążenia do perfekcji,
turystyka, turystyka rekreacyjna,
kwalifikowana, ekstremalna, także
krajoznawstwo zaspakajające potrzeby nie tylko wypoczynkowe,
ale przede wszystkim poznawcze,
ułatwiając możliwość bezpośredniego oglądu związanych z tym
przeżyć emocjonalnych, uczestnictwa w kulturze, w widowiskach
sportowych, imprezach widowiskowo-rekreacyjnych itp.,
„sport dla wszystkich” - jego cechą charakterystyczną jest różnorodność adekwatna do możliwości, zainteresowań i potrzeb
ludzi, potencjalnych rekreantów.
Bogata oferta rekreacyjna „spotu
dla wszystkich” przekracza wielokrotnie liczbę istniejących dyscyplin sportowych, np. gimnastyczne formy rekreacji przystępniejsze
od gimnastyki sportowej, gry rekreacyjne - łatwiejsze mutacje
sportowych gier zespołowych,
(np. minigry dla dzieci), które
mają atrakcyjne walory współzawodnictwa i kooperacji, łatwiejszą technikę gry, proste przepisy
i wreszcie tani i prosty sprzęt i boiska. „Sport dla wszystkich” obejmuje także różne formy aktywności ruchowej (nie tylko dyscypliny
sportu) - od spontanicznych, niezorganizowanych gier i zabaw ruchowych, do zorganizowanych

ćwiczeń fizycznych wykonywanych regularnie.

Idea sportu
dla wszystkich
Kulturę fizyczną można ująć także w kategoriach instytucjonalnych,
takich jak UE, państwo i jego administracja, samorządy terytorialne, prawo, międzynarodowy ruch olimpijski, organizacje pozarządowe kultury
fizycznej, sportu turystyki, inne organizacje non profit, tworzące obraz
kultury współczesnej, utożsamiając ją
z sumą elementów takich, jak wychowanie fizyczne, sport (wyczynowy),
rekreacja fizyczna, a także rehabilitacja ruchowa i turystyka. W podany obszar wpisuje się więc istota idei
„sportu dla wszystkich” [8], która znalazła także swoją instytucjonalną egzemplifikację w postaci organizacji
pozarządowej pn. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, powołanej do życia po 1990 r.
Zaprezentowane atrybuty pomimo ich zróżnicowania ze względu na
udział w nich elementów wartościujących świadczą o tym, że w analizach
interpretacyjnych pojęcia „kultury fizycznej” centralną pozycję zajmuje zawsze człowiek jako przedmiot,
a zarazem podmiot kultury w szerokim ujęciu. Właściwości owego podmiotu to także swoisty rezultat jego
partycypacji w procesie kulturotwórczym. W aspekcie filogenetycznym
bowiem kulturotwórcza funkcja kultury fizycznej wynika z istoty gatunku ludzkiego, ponieważ jest środkiem
przetrwania człowieka – walką o byt
i pochodną inteligencji.
O spójności„kultury fizycznej” oraz
„kultury” w szerokim ujęciu decydują
z kolei wspólne, a zarazem odmienne w swojej specyfice, ale adekwatne
obydwu pojęciom cechy i właściwości, takie jak: system wartości, tradycje,
światopogląd, wychowanie, przekonania, rozwój nauki, materialny poziom
życia, potrzeby indywidualne i społeczne itp. Przy czym należy zauważyć, że
„kultura fizyczna” (pozornie związa-

na z aktywnością i rozwojem fizycznym człowieka, z dbałością o zdrowie,
sprawnością, wydolnością fizyczną,
umiłowaniem piękna ciała [9] - nie
tylko, ponieważ implikuje ona także
rozwój oraz potrzebę pielęgnacji cennych i uniwersalnych, a zarazem licznych wartości duchowych), staje się
w szerokim wymiarze czynnikiem
kulturotwórczym, inaczej ujmując
- w pełni integralną częścią kultury
dopiero wówczas i w takiej mierze,
w jakiej zostanie ona powszechnie zaakceptowana i zinternalizowana jako autoteliczna wartość
wraz z mechanizmem zapewniającym potrzebę jej przekazu z pokolenia na pokolenie. W przeciwnym
razie, tzn. bez partycypacji człowieka w kulturze fizycznej jego podmiotowa obecność w świecie szeroko rozumianej kultury staje się co najmniej
niepełna.

Istota fenomenu
Na czym polega fenomen kulturotwórczej istoty „sportu dla wszystkich”?
Otóż „ kultura fizyczna”, a w tym
„sport dla wszystkich”, należy do powszechnych we współczesności zjawisk społeczno-kulturowych, posiada
swoją kulturotwórczą egzemplifikację w wielu dziedzinach współczesnej
kultury, m.in. takich jak: twórczość,
malarstwo, rzeźba, grafika, muzyka,
literatura, nauka, moda, reklama, spędzanie czasu wolnego.
Ujmując inaczej, kulturotwórczy charakter „kultury fizycznej” można przestawić m.in. w następujących
płaszczyznach:
- a. Materialnej - tak jak każde zjawisko społeczno-kulturowe podobnie i „kultura fizyczna” we
współczesnym świecie posiada
konkretny wymiar materialny. Należą do niego chociażby muzea
i obiekty sportowe, hale sportowe
i widowiskowe, skocznie narciarskie, stadiony, baseny pływackie,
bieżnie, tory wyścigowe, aquaparki, boiska, kryte pływalnie.

W sensie kulturotwórczym stały
się źródłem inspiracji dla rozwoju
myśli architektonicznej, planowania przestrzennego, nauki, motoryzacji, lotnictwa, cywilizacji technicznej i nie tylko.
W czasach starożytnej Grecji funkcjonowały już np. stadiony sportowe umożliwiające realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,
organizację igrzysk olimpijskich (Ateny). Funkcjonowały także tzw. palestry (gr. palaistra) - szkoły zapasów
i boksu . Przyjęła się jednolita dla nich
architektura. Palestra była prostokątną budowlą z czterema portykami,
które okalały kwadratowy dziedziniec. Po jednej stronie (zazwyczaj północnej) budowano portyk o podwójnej kolumnadzie. Integralną częścią
greckich miast były także gimnazjony
- początkowo budowano je z drewna,
a od IV wieku p.n.e. zaczęto stawiać je
z kamienia. W gimnazjonach również
nauczano i stąd współczesne szkoły średnie noszą nazwę gimnazjum.
Spośród współczesnych przykładów
zespolenia w jedną całość kultury fizycznej, w tym przypadku sportu
z kulturą, wymienić można np. Suwon
World Cup Stadium lub Big Bird Stadium, jako jeden z najpiękniejszych
współczesnych obiektów architektonicznych - położony w koreańskim
mieście Suwon, na którym spotkania
rozgrywa klub K-League, Suwon Samsung to powierzchnia 66,595 m2 i całkowity obszar 425,000 m2. Zdolny jest
pomieścić ponad 40 000 osób [10].
- b. Behawioralnej, z którą związane są nierozerwalnie z zachowaniami motorycznymi, zewnętrznymi, czyli czynnościami
związanymi z tworzeniem i odbiorem dzieła kulturowego lub wewnętrznymi, czyli przeżyciami,
odczuciami, bądź wypowiedziami, W podanym zakresie trwałym elementem kulturotwórczym może być np. odpowiedni
aktywny styl życia [11], w który
wpisane jest uczestnictwo w kulturze fizycznej.
Charakteryzuje się on dynamiką
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zmian i większymi zdolnościami adaptacyjnymi do zmieniających się
warunków życia oraz skuteczniejszą możliwością samorealizacji jednostki w warunkach zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych, a tym samym
umiejętnością łatwiejszego radzenia
sobie ze stresem. Aktywność fizyczna współczesnego człowieka, wynikająca z jego potrzeb i motywów do
samorealizowania się w stylu życia
przyjacielsko-rodzinnym, czynnym
i innowacyjnym posiada nie tylko naturalne walory zdrowotno-profilaktyczne, antystresowe. Od najwcześniejszego dzieciństwa bowiem
kształcenie umiejętności i nawyków
ruchowych, dbałość o higienę ciała
i higieniczny tryb życia, sprawność
ruchową, zdolność samorealizowania
się w aktywnych formach wypoczynku stwarzają szansę rozwoju potrzeb,
które przetrwają do późnej starości,
a które zrodzić się mogą w toku aktywności ruchowej człowieka w różnych okresach ontogenezy. Są to np.
potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i identyfikacji (z danym narodem, grupą społeczną itp.), szacunku wobec samego siebie i uznania
u innych oraz potrzeba miłości, inspirująca emocjonalne więzi między
ludźmi, integracji międzynarodowej,
a przede wszystkim potrzeba aspiracji twórczości, wiedzy i piękna.
- c. Psychologicznej - wartościowanie, oceny, postawy, motywy
i znaczenia nadawane przez człowieka przedmiotom materialnym
i zachowaniom nalezą do szeroko rozumianych czynników kulturotwórczych, bez których rozwój
kultury nie jest możliwy. „Kultura
fizyczna”, „sport dla wszystkich”,
turystyka zawierają w sobie filozoficzne aspekty [12]. nastawione
są na realizację wartości. Najważniejsze z nich to transcendentalna triada: prawda, dobro i piękno.
Każda z wymienionych wartości
kształtuje osobowość człowieka
i ją uszlachetnia. Prawda doskonali i formuje rozum, dobro – wolę
i uczucia, piękno, czyni człowieka
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bardziej wrażliwym. Poza wymienionymi do wartości uniwersalnych i ogólnoludzkich zaliczamy
jeszcze: humanizm, zdrowie, miłość, solidarność, godność, uczciwość, prawa człowieka, dobro
wspólne, pracę, honor, wolność,
patriotyzm, wolność religijną, odwagę, gospodarność, porządek,
sprawiedliwość, sumienność, rzetelność, pokój, miłość bliźniego,
odpowiedzialność, przeciwstawianie się konsumenckiemu stylowi życia, otwartość na drugiego
człowieka [13].
Z punktu widzenia psychologa
z kulturotwórczych walorów kultury fizycznej najistotniejszym determinantem są postawy jako składnik
ludzkiej osobowości. One z kolei odnoszą się do wartości, które człowiek
wybiera w wyniku relacji ze światem
idei, osób i wytworów człowieka. Postawy są rezultatem uczestnictwa
w kulturze fizycznej i wyrażają się
w stosunku człowieka do:
- podstawowych idei humanistycznych (idea życia, pokoju, miłości,
prawdy, sprawiedliwości, egalitaryzmu, wolności),
- samego siebie (skromność, obiektywizm, samoocena, powściągliwość, umiar w sądach i postrzeganiu, poczucie osobistej godności,
odwaga, dzielność, rzetelność,
pogoda ducha, optymizm),
- innych osób (miłość, sympatia,
życzliwość, uprzejmość, uczynność, tolerancja, poszanowanie godności, pomoc w potrzebie, zapobieganie nieszczęściom,
cierpieniom, współczucie, opieka
nad: chorymi, inwalidami, niepełnosprawnymi, nieletnimi, obrona
pokrzywdzonych, poczucie odpowiedzialności za podopiecznych,
wykonywanie zadań, dotrzymywanie zobowiązań, dochowanie
wierności),
- własnego narodu, państwa, kraju (umiłowanie kultury własnego narodu, jego historii, języka, duma z przynależności do
wspólnoty narodowej, umiłowa-

nie piękna ojczystego krajobrazu, polskiej ziemi, gotowość pomnażania wspólnego dobra, jego
ochrony, umacnianie suwerenności i jedności narodu w sprawach
jego bytu, rozwoju i niepodległości, kult symboli narodowych,
państwowych, pomników, różne
postacie patriotyzmu, lojalność
wobec państwa),
- świata przyrody żywej (pomnażanie jej piękna, roli w życiu człowieka, dbałość o jej obronę, pielęgnację, rozwój),
- świata rzeczy martwych (poznanie ich charakteru użytkowego,
racjonalne i owocne użytkowanie, niedopuszczanie do marnotrawstwa, poszanowanie ich
przynależności własnościowej),
- pracy (zamiłowanie do niej, fachowość, rzetelność, wysoka jakość, działalność i odpowiedzialność pracowników) [14].
- d. Aksjonormatywnej – chodzi o takie czynniki kulturotwórcze, jak normy i wartości, które
umiejscowione w kulturze fizycznej przenikają w trybie socjalizacji oraz wychowania, m.in. przez
wzorce osobowe, do świata kultury w szerokim znaczeniu. Do nich
należy m.in. przestrzeganie zasady fair play we wszystkich rodzajach aktywności człowieka.
Wymienione potrzeby, normy,
wartości kształtują się oraz podlegają internalizacji u osób, które czynnie uczestniczą w rekreacji, sporcie
dla wszystkich itp. Dzięki temu „kultura fizyczna” ujęta w jedną spójną
całość sprzyja socjalizacji i umożliwia kolejnym generacjom pełniejsze
i aktywne uczestnictwo w procesach
społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie poszczególnych ras,
klas społecznych, pokoleń, zbiorowości mężczyzn i kobiet, grup terytorialnych, religijnych, zawodowych,
towarzyskich itp., determinując jej
kulturotwórczy aspekt.
„Kultura fizyczna”stwarza bowiem
człowiekowi wiele okazji do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, wykształ-

cenia poczucia piękna, poznania,
przeżycia przygody, doznania wrażeń, naśladownictwa, rozrywki, odwiedzenia miejsc znanych z literatury,
filmów czy opowiadań, poznawanie
nowych ludzi i ich problemów oraz
doświadczeń, nowych ustrojów społecznych i stylów życia społeczeństw.
Sytuacje tego rodzaju budzą wrażliwość, rodzą przeżycia emocjonalne
i estetyczne, jednocześnie pogłębiają
umiejętności intelektualne i zdolności przyswajania nowych informacji,
wzorców i ich przetwarzania, a przede wszystkim twórczej partycypacji
w rozwoju kultury współczesnej.
 dr Kazimierz Chyc
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moralność, obyczaje i wszystkie inne
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- patrz: M. Jędrzychowska, „W poszukiwaniu tego, co łączy”, Ojczyzna
Polszczyzna 1995, nr 1, s. 2
c. według Antoniny Kłoskowskiej
– kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania
ludzi przebiegająca wg wspólnych
dla zbiorowości wzorów wykształconych i przyswojonych w toku interakcji i zawierająca wytwory takich zachowań
[3] Według Ralpha Lintona – kultura jest konfiguracją wyuczonych
zachowań i rezultatów zachowań,
których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa
i przekazywane w jego obrębie
[4] Piotrowska H. i wsp. „Sport dla
wszystkich. Rekreacja dla każdego.
cz. II”, Warszawa 1995
[5] M. Demel „Teoria wychowania
fizycznego”, Poznań 1996
[6] M. Demel „Teoria wychowania
fizycznego”, Poznań 1996
[7] R. Przeweda, W. Sikora, Eurofit.
„Kultura fizyczna” 1991, nr 1-2
[8] Kategoria pojęciowa „sport dla
wszystkich” w literaturze przedmiotu
traktowana jest współcześnie jako integralna część problematyki kultury fizycznej, czasu wolnego i rekreacji. Założenia aksjologiczne tej formy
sportu, czerpiąc z doświadczeń przeszłości, odnoszą się przede wszystkim do gwałtownie rosnącej fali aktywności fizycznej w stylach życia
jednostek i zbiorowości żyjących we
współczesnych społeczeństwach eu-

ropejskich. W refleksji teoretycznej
coraz częściej także obok zdrowia fizycznego akcentuje się zdrowie psychiczne i społeczne – patrz: Charzewski J. „Aktywność sportowa Polaków”,
COS, Warszawa 1997
[9] F. Rubin “The theory and concert of national security in the Warsaw pac countries”, „International affaris” 1992, nr 4
[10] Także np. stadion Sapporo
Dome został otwarty w 2001 r., posiada 41 580 miejsc siedzących; na tym
obiekcie 22 lutego 2007 r. miała miejsce ceremonia otwarcia Mistrzostw
Świata w Narciarstwie Klasycznym
oraz zakończenia mistrzostw 4 marca.
Na stadionie położony był sztuczny
śnieg. Ceremonię poprowadził Maki
Ohguro, artysta z Sapporo. W czasie turnieju pojemność stadionu została zredukowana do 30 000 miejsc;
Bell Centre znana też jako Molson Centre to hala sportowo-kulturowa znajdująca się w Montrealu w Kanadzie.
Obecnie swoje mecze rozgrywa tutaj
Montreal Canadiens – NHL. Koszt budowy: 270 mln dol. kanadyjskich. Pojemność: hala hokeja 21 273 miejsc,
hala teatralna 5000-9000 miejsc
[11] Problem „aktywnego stylu
życia” zachowuje wciąż aktualność,
zważywszy że ponad 60% Polaków
nie uprawia żadnych sportów. Z takimi wynikami sytuujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie.
Standardom europejskim nie odpowiada - ani liczebnie, ani pod względem jakości – krajowa baza obiektów
i urządzeń sportowych, w większości
przestarzałych, zaniedbanych, wymagających kapitalnych remontów,
trudno dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Patrz: „The word
health report 2002. Reducing risks;
promoting healthy life style”, Geneva, WHO 2002
[12] J. Kosiewicz „Przyroda i turystyka w perspektywie filozofii”, w:
Społeczny wymiar…, s. 69
[13] K. Denek, L. Turos, dz.cyt., s.
194
[14] K. Denek, L. Turos, dz.cyt., s.
194

49

Z

z kraju i ze świata

kraju i ze świata

sport dla wszystkich

Dzień Dziennikarza Sportowego

w roku jubileuszu KDS
- Polskie dziennikarstwo sportowe
ma za sobą piękne tradycje w dziele popularyzacji sportu i kultury fizycznej. Misja społeczna dziennikarza nie sprowadza się wyłącznie do relacjonowania
wielkich imprez z udziałem wielkich tłumów - powiedział wicemarszałek Sejmu
RP Jarosław Kalinowski podczas centralnej uroczystości z okazji przypadającego 2 lipca Międzynarodowego Dnia
Dziennikarza Sportowego zorganizowanej w stołecznej restauracji LemonGrass.
- Dziennikarze sportowi spełniają ważną
rolę w wychowaniu młodego pokolenia,
odciągając je od nałogów i patologii trapiących społeczność XXI wieku.
- Na niewiele ponad miesiąc przed
igrzyskami olimpijskimi pragnę przekazać wszystkim ludziom pióra, mikrofonu,
kamery i… komputera oraz fotoreporterom życzenia przyjemnej i owocnej pracy w Pekinie i w kraju oraz jak najwięcej
miłych chwil wywołanych udanymi występami reprezentantów Polski - powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski do ponad 100
dziennikarzy zgromadzonych podczas
centralnej uroczystości w Warszawie.
„Dzięki Waszej pracy rośnie zaintere-

Dyrektor
Biura Sportu
i Rekreacji
Urzędu Miasta
Stołecznego
Warszawy
Wiesław
Wilczyński

sowanie wynikami sportowymi jako wykładnikiem ludzkich możliwości, a zarazem najlepszą reklamą naszego kraju
w świecie” - napisał w posłaniu do polskich dziennikarzy sportowych minister
sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki.
Perspektywy rozwoju sportu w Warszawie, która w 2008 r. jest europejską
stolicą sportu, zaprezentował dziennikarzom i gościom uroczystości dyrektor
Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy Wiesław Wilczyński.
Przesłanie do polskich dziennikarzy
sportowych w dniu ich święta skierował
także prezydent Europejskiego Stowa-

Uroczystość z okazji Dnia Dziennikarza Sportowego 2 lipca w Warszawie. Od lewej: dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy Wiesław Wilczyński, obchodzący 75. rocznicę
urodzin działacz Klubu Dziennikarzy Sportowych Wojciech Szkiela i prezydent
Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (UEPS) Jerzy Jakobsche
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rzyszenia Prasy Sportowej (UEPS), dziennikarz redakcji sportowej Polskiej Agencji Prasowej Jerzy Jakobsche.
Wiele wyrazów sympatii i uznania
otrzymał jeden z głównych organizatorów dziennikarskiego święta, współtwórca Klubu Dziennikarzy Sportowych,
obchodzący rocznicę 75. rocznicę urodzin red. Wojciech Szkiela.
W spotkaniu uczestniczyli także seniorzy dziennikarskiego świata sportowego Janusz Strzałkowski i Bogdan
Tuszyński. Ten ostatni kończy dzieło poświęcone dziennikarzom i historii Klubu Dziennikarzy Sportowych, które zaprezentowane zostanie podczas wielkiej
Gali Dziennikarzy Sportowych na przełomie listopada i grudnia 2008 r.
Z okazji jubileuszu KDS planuje wydanie okolicznościowego albumu, wybicie pamiątkowego medalu, a także zorganizowanie wystawy w stołecznym
Muzeum Sportu i Turystyki. Urzędy
pocztowe stemplować będą przesyłki
okolicznościowym datownikiem „50-lecie KDS”.

Uroczystość Dnia
Dziennikarza
Sportowego 2 lipca w
Warszawie. Od lewej:
jeden z długoletnich
członków Klubu
Dziennikarzy
Sportowych Wojciech
Szkiela i prezydent
Europejskiego
Stowarzyszenia Prasy
Sportowej (UEPS)
Jerzy Jakobsche

li KDS, z prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej
(UEPS) Jerzym Jakobsche na czele,
przyjął minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki.
Klub, założony w Łodzi 14 marca
1958 r., działa w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu,
Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie, zrzeszając blisko tysiąc dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów
elektronicznych i fotoreporterów.
Dziennikarze poinformowali ministra, który przyjął patronat nad obchodami 50-lecia KDS, o przygotowaniach
do jubileuszu, którego zwieńczeniem
będzie Gala Jubileuszowa w Warszawie na przełomie listopada i grudnia.

W sejmie
o działalności
10 584 UKS-ów
- W Polsce działa 10 584 Uczniowskich Klubów Sportowych - poinformował posłów sejmowej komisji kultury
fizycznej i sportu sekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystki Zbigniew Pacelt. Razem z dyrektorem departamentu sportu powszechnego ministerstwa
Wojciechem Kudlikiem przedstawił informacje dotyczące realizacji programów upowszechniania i rozwoju sportu
i młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uczniowskimi Klubami Sportowymi.
- Realizujemy obecnie dwa programy ukierunkowane na upowszechnia-

nie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – „Sport wszystkich dzieci”
oraz „Szkolenie i współzawodnictwo
młodzieży uzdolnionej sportowo”, finansowane ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, a także „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Środki
na ten cel pochodzą z Funduszu Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów powiedział Zbigniew Pacelt.
Od 1994 r. na sportowej mapie Polski
zaczęły powstawać Uczniowskie Kluby
Sportowe, których celem jest zaktywizowanie środowisk szkolnych, nauczycieli i rodziców, jak również zwiększenie
ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych.
UKS-y, a jest ich obecnie 10 584, miały
z założenia prowadzić sportowe zajęcia
pozalekcyjne, ale też rekreacyjno-turystyczne. Rekordowa liczba UKS-ów powstała w roku 1995 (1265) i 1996 (1338).
Z 10 584 UKS-ów przy szkołach podstawowych działa 5075 klubów, 2506 przy
gimnazjach i szkołach gimnazjalnych,
natomiast 772 to kluby międzyszkolne.
- W latach 1994-2007 między UKS-y
rozdzielono 25 548 kompletów wyposażenia sportowego dla 51 dyscyplin sportu. Wiele UKS-ów uczestniczy w rywalizacji na najwyższym poziomie, często
w pierwszej lidze. Jednym z przykładów
osiągnięć jest to, że np. w Zamościu ponad 700 dzieci nauczyło się pływać, a kilkaset uczęszcza regularnie na pływalnię
- powiedział Wojciech Kudlik.
Trzecia zawodniczka w klasyfikacji

Minister Mirosław
Drzewiecki przyjął
delegację KDS
Z okazji przypadającej 14 marca
50. rocznicy powstania Klubu Dziennikarzy Sportowych przedstawicie-

Uczestnicy uroczystości Dnia Dziennikarza Sportowego 2 lipca 2008 r. w roku jubileuszu 50-lecia Klubu Dziennikarzy Sportowych przed stołeczną restauracją LemonGrass, z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Piotrem Nurowskim i dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wiesławem
Wilczyńskim

51

Z

z kraju i ze świata

kraju i ze świata

sport dla wszystkich

Uroczystość Dnia Dziennikarza Sportowego w stołecznej restauracji LemonGrass. W pierwszym rzędzie: wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski, poseł Wiesław Woda i prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Piotr Nurowski

generalnej pucharu świata w biegach
narciarskich Justyna Kowalczyk pierwsze sportowe kroki stawiała w UKS „Biały” Kasina Wielka. Wśród wychowanków
UKS-ów jest wielu znanych sportowców,
m.in. łuczniczka Justyna Mospinek (UKS
„Piątka” Zgierz), biathlonistka Krystyna
Pałka (UKS „Czerwieniec”), skoczkowie
narciarscy Kamil Stoch (ULKS„Ząb”) i Stefan Hula (PUKS „Skrzyczne” Szczyrk).
W wymienionym okresie pomagało
też UKS-om 46 polskich związków sportowych i 7 ogólnopolskich stowarzyszeń
upowszechniających kulturę fizyczną
i sport wśród dzieci i młodzieży.
Tradycyjnie ogromną popularnością cieszy się program „Sport Wszystkich
dzieci”. W 2007 r. uczestniczyło w nim
ponad 800 tysięcy dzieci i młodzieży.
Na wykonanie zadań tego programu
w 2007 r. przekazano 36,1 mln złotych,
podczas gdy w 1994 r. dofinansowano
go kwotą 4,9 mln zł.
W realizacji programów upowszechniania i rozwoju sportu dzieci i młodzieży
resort sportu ściśle współpracuje z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Szkolnym
Związkiem Sportowym, Akademickim
Związkiem Sportowym i Towarzystwem
Krzewienia Kultury Fizycznej.

O systemie szkolenia
i współzawodnictwa
młodzieży
- By osiągnięcia sportowców w wieku seniora były podobne do tych, któ-
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re są w kategorii młodzików i juniorów,
stworzyliśmy program wspierający szkolenie w wieku młodzieżowca -poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki Zbigniew Pacelt podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
- W systemie współzawodnictwa
młodych zawodników jako kraj zajmujemy czwarte, piąte miejsce w Europie, na
świecie mieścimy się zawsze w czołowej
dziesiątce. Później zaczynają się schody
i nie przekłada się to na wyniki w wieku
seniora - powiedział dyrektor Biura Sportu Miasta Stołecznego Warszawy Wiesław Wilczyński.
Ministerstwo Sportu i Turystyki postuluje zmianę modelu szkolenia. Do tej
pory zaniedbywano kategorię młodzieżową, czyli zawodników do 23 roku życia.
- Wielki odsetek uzdolnionej sportowo młodzieży nie radzi sobie po przej-

ściu do kategorii U-23. Najbardziej widoczne jest to w grach zespołowych,
kiedy zawodnik w wieku 21-23 lat nie
jest w stanie przebić się do podstawowego składu, mimo że za juniora był siłą
napędową drużyny - ocenił zastępca dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego (DSKiM) Jerzy
Eliasz.
- Chcemy, by część funduszu z programu „Sportowe wakacje”, który wspiera młodzików, trafiła do puli zawodników
w wieku młodzieżowym. Dodatkowo
planujemy wprowadzić w wojewódzkich ośrodkach sportu funkcję koordynatora - powiedział Zbigniew Pacelt.
Do tej pory pieniądze na program
„Sportowe wakacje”pochodziły z DSKiM,
teraz finansowanie tej akcji ma przejąć
Departament Sportu Powszechnego.
- Dzięki temu około 6-7 mln zł zostanie przekazane na szkolenie młodzieżowców. Młodzicy na tym też nie stracą.
Tak jak poprzednio będą organizowane
dla nich obozy, szkolenia dla opiekunów
czy zakup sprzętu sportowego, jednak
pieniądze będą płynęły z innej puli” - wyjaśnił Jerzy Eliasz.

Doping i opieka
zdrowotna nad
sportowcami
- Liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej jest w Polsce niewystarczająca - powiedział podsekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam
Fronczak podczas posiedzenia sejmowej
komisji kultury fizycznej i sportu poświęconego opiece medycznej nad sportow-

Minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki przyjął delegację
Klubu Dziennikarzy Sportowych obchodzącego w 2008 r.50-lecie
powstania. Minister Mirosław Drzewiecki z prawej. Od lewej: Bogdan Tuszyński, Wojciech Szkiela, Jerzy Jakobsche, Jacek KorczakMleczko i Janusz Wieczorek

cami, dostępności do badań lekarskich
oraz zwalczaniu dopingu w sporcie.
Rola, zakres działania i kompetencje oraz zasady finansowania opieki medycznej nad sportowcami określone
są w siedmiu aktach prawnych. Opiekę
medyczną nad osobami uprawiającymi
sport sprawują publiczne i niepubliczne
poradnie medycyny sportowej, wśród
których istotną rolę odgrywa Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Zarejestrowanych jest w nim
około 8 tysięcy osób, spośród których regularne badania przechodzi 5000 osób.
W Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt rozporządzenia ministra
w sprawie zakresu koniecznych badań
lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny
sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników między 21 a 23 rokiem życia.
Zdaniem Narodowego Funduszu
Zdrowia, finansującego świadczenia
w zakresie medycyny sportowej, zdefiniowania wymagają pojęcia rekreacji
ruchowej oraz sportu, natomiast brak
wiedzy na temat populacji dzieci i młodzieży uprawiających sport oraz liczby
zawodników uniemożliwiają oszacowanie kosztów.
Niepokój wśród posłów wzbudził
fakt funkcjonowania w Polsce zaledwie
kilku ośrodków medycyny sportowej
posiadających, poza zagwarantowanymi świadczeniami z orzecznictwa sportowo-lekarskiego, dodatkowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
w innych specjalnościach lekarskich.
Poza województwem mazowieckim,
gdzie liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej wynosi 108 osób, śląskim z 33, wielkopolskim - 17, łódzkim
i dolnośląskim po 15, i pomorskim - 11,
w pozostałych z wyjątkiem świętokrzyskiego, gdzie nie ma ani jednego specjalisty, liczba nie przekracza dziesięciu.
Sytuację tę mają poprawić szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej przygotowujące do uzyskania certyfikatu
uprawniającego do orzekania w zakresie medycyny sportowej.

- Konieczne jest dostosowanie do
nowych regulacji zasad kontraktowania i finansowania świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 21 roku życia oraz
zawodnikami pomiędzy 21 a 23 rokiem
życia, a także przygotowanie regulacji
dotyczących zasad sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zawodnikami powyżej 23 roku życia w klubach sportowych - powiedział Adam
Fronczak.
O metodach walki ze stosowaniem
niedozwolonych środków mówił przewodniczący Komisji do zwalczania dopingu w sporcie profesor Jerzy Jurkiewicz. - 126 trenerów zdobyło certyfikaty
instruktora antydopingowego, wydano także pozycje książkowe poświęcone dopingowi. Aby skuteczniej zwalczać
próby nieuczciwej rywalizacji, konieczna
jest osobna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz szeroka akcja propagandowa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
W ramach akcji przeciw dopingowi
uruchomiono, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, całodobowe telefoniczne Antydopingowe Pogotowie Informacyjne.
Podsekretarz stanu w ministerstwie
sportu i turystyki Tomasz Półgrabski zapewnił posłów o finansowym wsparciu
laboratorium antydopingowego, posiadającego akredytację z koniecznością jej
odnawiania. Profesor Jerzy Smorawiński
podkreślił natomiast rolę przedsięwzięć
mających na celu koordynację działań
antydopingowych w państwach Unii
Europejskiej.

Parlament Europejski
o sporcie
Walka z dopingiem i sprzeciw wobec dyskryminacji zawodników ze
względu na narodowość - to najważniejsze propozycje zawarte w sprawozdaniu
w sprawie białej księgi na temat sportu, które przyjął Parlament Europejski.
Sport wytworzył w 2004 r. wartość dodaną w wysokości 407 mld euro, czyli 3,7%
PKB Unii i zapewnił miejsca pracy dla 15
mln osób, czyli dla 5,4% siły roboczej. Po-

słowie uważają, że w związku z ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego należy nadać
roli sportu w Europie strategiczny kierunek. Parlament chce, aby Komisja Europejska uznała szczególny charakter
sportu i dlatego wnioskuje o stworzenie
w budżecie na rok 2009 specjalnej pozycji na działania przygotowawcze w dziedzinie sportu.
Parlament Europejski nie zgadza się
ze stanowiskiem FIFA, która chce, aby
w zespołach było co najmniej sześciu
graczy (na boisku) z macierzystej federacji. Posłowie wzywają państwa członkowskie i stowarzyszenia sportowe, aby
nie wprowadzały nowych zasad powodujących bezpośrednią dyskryminację
ze względu na narodowość.
Ponadto PE uważa za istotne przyznanie sportowcom szeroko rozumianych i przejrzystych praw, takich jak prawa innych pracowników, w tym prawa
do zawierania lub odmowy zawarcia
układów zbiorowych oraz członkostwa
w związkach zawodowych, a także prawa odwołania się do sądów powszechnych. Posłowie nalegają, aby prawo imigracyjne zawsze było przestrzegane
w odniesieniu do naboru młodych talentów z zagranicy oraz wzywają komisję do zajęcia się problemem handlu
dziećmi.
Największy niepokój posłów PE
wzbudza kwestia dopingu. Parlament
wzywa do unikania nadmiernie napiętych harmonogramów, stawiających zawodników pod presją. Podkreśla potrzebę walki z nieprawidłowościami poprzez
kontrole, badania, testy, długookresowe
monitorowanie przez niezależnych lekarzy oraz poprzez edukację. Posłowie nakłaniają państwa członkowskie do traktowania handlu nielegalnymi środkami
dopingowymi w ten sam sposób jak
handel narkotykami.

Ponad 6 mln zł dotacji
na sport
i turystykę
Ponad 6,2 mln złotych dotacji na rok
2008 przyznał zarząd województwa dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz
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ratownictwa górskiego i wodnego. Największe wsparcie z budżetu województwa dolnośląskiego przyznane zostało na zadania całoroczne, związane ze
szkoleniem i współzawodnictwem dzieci
i młodzieży uzdolnionych sportowo. Na
ten cel przeznaczono ponad 3,7 mln zł.
Pieniądze na organizację szkoleń
sportowych otrzymają nie tylko kluby sportowe, ale również dolnośląskie związki sportowe, m.in. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej i Dolnośląski
Związek Koszykówki. Po raz pierwszy
przyznane zostaną stypendia sportowe
marszałka województwa. Przeznaczono
na nie 500 tys. zł. Stypendia będą przeznaczone dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a którzy
mają wybitne osiągnięcia sportowe, np.
są medalistami mistrzostw Polski, Europy czy świata. Mogą się o nie ubiegać
również sportowcy niepełnosprawni.
Dotacje przyznane zostały również na zorganizowanie imprez sportowych, m.in. XIV Ogólnopolskiej Olimpiady w Sportach Halowych Dolny Śląsk
2008, mistrzostw Europy juniorów i seniorów w taekwondo i akademickich mistrzostw świata w karate.

Europejscy działacze
samorządowi
obradowali
w Warszawie
Warszawa - Europejska Stolica Sportu 2008 roku będzie gospodarzem około 150 imprez sportowo-rekreacyjnych
- poinformował przy okazji konferencji
„Sport językiem młodych Europejczyków” z udziałem samorządowców z Danii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Szkocji,
Włoch i Polski dyrektor stołecznego Biura Sportu i Rekreacji Wiesław Wilczyński. Osoby kreujące wizerunek sportowy
swoich miast, które w ubiegłych latach
nosiły miano „Europejskiej Stolicy Sportu”, gościły m.in. w Szkole Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Konwiktorskiej,
uchodzącej za kuźnię talentów. Jej absolwentami są m.in. żeglarze Mateusz
Kusznierewicz i Zofia Klepacka.
- Warszawa zasłużyła na wyróżnienie
głównie za osiągnięcia w rozwoju sportu
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dzieci i młodzieży, walkę z patologiami,
jak również za zabezpieczanie czasu wolnego młodzieży w godzinach pozalekcyjnych. Stolica może się także pochwalić m.in. sukcesami w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży. Z inicjatywy prezydenta miasta przyznawane są stypendia dla czołowych sportowców. W 2008
r. zorganizujemy ponad sto imprez sportowych oraz około 50 rekreacyjnych powiedział Wiesław Wilczyński.

Budowa stadionu
lekkoatletycznego
w stolicy
Istnieje szansa na budowę w stolicy
stadionu lekkoatletycznego oraz innych
obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej, wykorzystywanych obecnie przez RKS Skra Warszawa
- wszystko zależy od władz miasta.
Według przedstawicieli firmy Global
Partners Investment Fund, która (z RKS
Skra) jest użytkownikiem wieczystym
terenu przy ul. Wawelskiej 5, daje taką
szansę opracowany przez nią i przedstawiony dziennikarzom w środę projekt.
Przewiduje on wybudowanie na 12 hektarach, w otoczeniu zieleni, obiektów komercyjnych zlokalizowanych wzdłuż Alei
Żwirki i Wigury oraz . stadionu lekkoatletycznego na 15 tysięcy miejsc, stadionu rozgrzewkowego, aquaparku, boisk
sportowych oraz Muzeum Matki Ziemi.
Tylko 9,3% powierzchni terenu
w wariancie A i 11% w wersji B przeznaczone jest na zabudowę komercyjną.
Projektant przedstawił dwie wersje
zabudowy - wysoką (maksimum 55 pięter) oraz niską (średnia wysokość to dziewięć kondygnacji).
Na konferencji zabrakło przedstawicieli władz miasta, nie było więc okazji
do porównania planów, bowiem miasto
dysponuje opracowaniem planu miejscowego Pola Mokotowskiego, które
wykonała firma Dawos sp. z o.o.
Global Partners proponuje miastu
utworzenie lub przystąpienie do spółki celowej z RKS Skra, która przeprowadzi inwestycje. Inwestor zamierza przekazać wsparcie finansowe na budowę

tych obiektów, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń zgodnych
z zaproponowaną koncepcją. Firma jest
gotowa przekazać na rzecz miasta 180
mln w przypadku realizacji opcji A lub
173 mln w opcji B. W przypadku wypracowania z miastem innej opcji zagospodarowania nieruchomości wysokość
finansowania będzie zależeć od parametrów części komercyjnej projektu, możliwej do stworzenia na terenie będącym
w gestii Global Partners. Proponuje także, aby właścicielami stadionu i innych
obiektów sportowych i rekreacyjnych
byli łącznie Miasto Stołeczne Warszawa
i Klub Sportowy Skra.
Firma udzieliła w 2006 roku RKS Skra
pomocy w wysokości 21 mln zł, deklarując dalszą.
Za koncepcją realizacji kompleksu
„Park Światła” otwartego dla mieszkańców Warszawy w ankiecie: Czy projekt
powinien zostać zrealizowany - odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 56%
respondentów, a raczej tak – 35%. Za
wariantem z niską zabudową było 81%,
a za wysoką 13% ankietowanych.
- Nie zaprosiliśmy przedstawicieli
władz Warszawy, mających swoją koncepcję, aby nie stawiać ich pod presją.
Władze muszą podjąć decyzję polityczną, porównać oba projekty i wybrać korzystniejszy dla Warszawiaków. Jeśli zapali się dla naszego projektu, w którym
zaprojektowano 2,5 raza więcej zieleni niż w konkurencyjnym projekcie, zielone światło, to zdążymy na finały Euro
2012 - powiedziała prezes Zarządu Global Partners Investment Fund Katarzyna
Gerl. Obiekt służyłby wtedy piłkarzom
jako centrum pobytowo-treningowe.

W Krakowie
powstanie hala
widowisko-sportowa
Umowę na wykonanie projektu architektonicznego i nadzór autorski przy
budowie hali widowisko-sportowej
podpisano w Krakowie. Obiekt otwarty
zostanie w połowie 2012 r.
- Oddanie do użytku hali jest przewidziane w połowie 2012 roku. Koszt jej
budowy to około 360 mln zł. W tej chwi-

li trwają rozmowy w sprawie, jak będzie
finansowana jej budowa - powiedział
podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hali
widowiskowo-sportowej wygrał projekt
firm Perbo Projekt z Krakowa i Modern
Construction Systems z Poznania. Według umowy firmy mają wykonać projekt architektoniczny, a potem sprawować nadzór autorski nad budową.
Hala ma powstać w Krakowie-Czyżynach, w Parku Lotników Polskich. Będzie odpowiadać międzynarodowym
standardom, mieć powierzchnię 5500
metrów kwadratowych i trybuny stałe
mieszczące 10 tysięcy widzów. Ponadto
będzie możliwość rozłożenia 5 tys. dodatkowych miejsc dla kibiców.

Władze Poznania
pomagają
ligowym klubom
Urząd Miasta Poznania w 2008 r. dofinansuje kluby ligowe kwotą 3,7 mln
złotych. Niektóre z nich, głównie dzięki miejskim dotacjom, mogą normalnie
funkcjonować. - Jednym z punktów naszej strategii jest hasło „Poznań stawia
na sport” – podkreślił prezydent Poznania Ryszard Grobelny. - To właśnie sport
i duże imprezy sportowe sprawiają, że
nasze miasto jest coraz bardziej atrakcyjne.
Poznań na wydatki związane ze
sportem, rozbudowę infrastruktury sportowej oraz organizację imprez, ma zaplanowane ok. 7% całego budżetu. Poznańskie kluby sportowe otrzymają 3,7 mln
złotych w postaci dotacji lub w ramach
promocji miasta.
Najwięcej, bo po pół miliona złotych,
otrzymają Lech Poznań i Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe. Na duże wsparcie
mogą liczyć siatkarki AZS AWF Poznań
i koszykarki INEI AZS Poznań, których budżet tylko w pierwszym półroczu dofinansowany zostanie kwotą 250 tys. zł. Miasto
pomoże również m.in. siatkarzom KS Poznań, koszykarzom Politechniki, koszykarkom MUKS, rugbystom Posnanii i hokeistom na trawie Pocztowca i Grunwaldu.

Dla niektórych klubów miejska dotacja stanowi często ponad połowę całego budżetu. Bez miejskich pieniędzy
koszykarskie drużyny INEI AZS czy AZS
AWF nie byłyby w stanie występować
w rozgrywkach ekstraklasy.
Radni Poznania chcą przyznać również stypendia sportowcom, którzy wywalczyli kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Władze sportowe miasta
liczą, że w igrzyskach weźmie udział ok.
25 zawodników, reprezentujących poznańskie kluby.

Pierwszy stadion
w akcji
„Boisko blisko”
13 czerwca oddano w Kielcach do
użytku pierwszy obiekt sportowy w ramach akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki „Blisko boisko”. Gospodarzem boiska
o sztucznej nawierzchni, o wymiarach
60x30 m, jest Zespół Szkół Informatycznych, a korzystać z niego będą również
uczniowie SP nr 8, jak również mieszkańcy pobliskich osiedli.
Obiekt powstał przy zaangażowaniu
finansowym PZU oraz władz miasta.

Powstanie hala
100-lecia Cracovii
Projekt Biura Projektów Lewicki
Łatak wygrał konkurs na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali 100-lecia Cracovii z Centrum
Sportu Niepełnoprawnych, która ma być
oddana do użytku w 2011 r. w Krakowie.
Prezydent miasta Jacek Majchrowski
pokreślił niezwykłość nowego obiektu. –
Będzie to hala dostosowana do uprawiana sportu przez niepełnosprawnych
- powiedział.
Hala powstanie w centrum miasta,
między Aleją Focha a rzeką Rudawą.
Budowa ma się rozpocząć w przyszłym
roku, a zakończyć najpóźniej w 2011
r. Szacunkowy koszt hali z parkingiem
na ok. 100 samochodów to 27 mln zł.
W przyszłości centrum ma być rozbudowane o boiska do siatkówki i koszykówki
czy lodowisko.
Z zaprezentowanego projektu zadowolony jest prezes KS Cracovia Kraków

Józef Lassota. Jak podkreślił, jego klub
już teraz wspiera niepełnosprawnych
sportowców, a w przyszłości ma zamiar
rozszerzyć współpracę z nimi, tworząc
sekcję piłki nożnej niewidomych.

48 mln zł
w Małopolsce na
program „Orlik 2012”
Nawet 48 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę boisk w województwie małopolskim w ramach projektu
„Orlik 2012”. Pierwszy tego typu obiekt
powstanie w gminie Racławice, poinformował marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara.
- Dlaczego Racławice? Wybraliśmy
najmniejszą gminę w województwie
małopolskim i niespecjalnie bogatą. Wójt
tamtejszej gminy bardzo szybko podjął
tę inicjatywę - powiedział Marek Nawara.
Obecnie jest zagwarantowanych
20 mln zł (po 10 mln ze środków centralnych oraz z budżetu województwa
małopolskiego), ale suma ta ma wzrosnąć niedługo do 32 mln zł (według słów
marszałka dodatkowe środki są już zagwarantowane, ale muszą być oficjalnie potwierdzone). Także 16 mln zł mają
w takim przypadku dać władze gminne.
Do projektu zgłosiło się na razie 146
gmin z Małopolski, z tej grupy spełniło wymogi 70 (grunt pod budowę, zabezpieczenie 1/3 środków finansowych,
gwarancja zatrudnienia instruktora, który będzie opiekował się obiektem i młodzieżą tam przebywającą). Do realizacji
wybrano na razie 30 boisk, ale jeśli dodatkowe środki zostaną ostatecznie zatwierdzone, w 2008 r. powstanie więcej
obiektów (nawet i 48).
Zbudowany w ramach projektu
„Orlik 2012” obiekt będzie mieć boisko
do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą o wymiarach 62x32 m. Boisko będzie ogrodzone, ze sztucznym oświetleniem. Również sztuczne oświetlenie
będzie mieć umiejscowione obok mniejsze boisko wielofunkcyjne, do gry w siatkówkę czy koszykówkę (o wymiarach
32,1x19,1). Do tego będzie zbudowany
budynek lekkiej konstrukcji, wolnostojący, mający dwie szatnie oraz pomiesz-
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czenie dla trenera środowiskowego
(koszt jego zatrudnienia będzie spoczywał na gminie). Według marszałka Nawary koszt budowy jednego obiektu to
ok. 1 mln złotych.

Sponsoring sportowy
w telewizji wart
prawie
miliard złotych
Na 983 mln zł szacuje wartość sponsoringu sportowego w telewizji w Polsce firma badawcza Pentagon. To wzrost
o ponad 20% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Łączna liczba ekspozycji sponsorów sportu przekroczyła półtora miliona (nie były brane pod uwagę emisje
w blokach reklamowych, badano ekspozycje sponsorów w programach sportowych). Podobnie jak przed rokiem ok.
60% wartości całego sponsoringu w Polsce skupiła się w trzech dyscyplinach: piłce nożnej, siatkówce mężczyzn oraz skokach narciarskich.
Wartość medialną piłki nożnej
oszacowano na 233,5 mln złotych,
siatkówki mężczyzn na 210 mln, a skoków na 30,5 mln zł. Ponad trzykrotnie
w stosunku do ubiegłego roku wzrosła wartość ekspozycji związanych
z kierowcą Formuły 1 Robertem Kubicą (32,8 mln).
Według Pentagonu najwięcej ekspozycji wyemitowano w stacjach grupy Polsat (1,13 mln), ale największą widownię, a co za tym idzie największą
wartość medialną, uzyskały ekspozycje
w stacjach telewizji publicznej, następnie Polsatu i TVN. A najwięcej na sponsoringu sportowym zyskały Polkomtel, Lotos oraz Telekomunikacja Polska.

Konkurs Pictures
of the Year
Znany fotografik (prawnik z wykształcenia) Tomasz Gudzowaty, członek Klubu Dziennikarzy Sportowych,
został laureatem 65. edycji konkursu
Pictures of the Year. Jury przyznało mu
pierwszą nagrodę w kategorii „Portfolio sportowe”.
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Portfolio składa się z dwunastu fotografii wykonanych w latach 2000-2007.
Są w nim prace nagrodzone wcześniej
na konkursach World Press Photo, Best
of Journalism (USA) i Humanity Photo
Awards (Chiny).
Pictures of the Year International,
najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii prasowej w USA, organizowany jest przez
wydział dziennikarstwa uniwersytetu Missouri od 1944 r. W poprzednich
edycjach tego konkursu Gudzowatego uhonorowano wyróżnieniami w latach 2005 i 2007.
To nie pierwsza nagroda polskiego
fotografika. Wcześniej czterokrotnie
zdobywał nagrody w konkursie World
Press Photo. W 1999 r. zdobył pierwszą
nagrodę (Nature and Environment).
Rok później drugą (Nature and Environment), a w 2003 roku pierwszą
(Sports-singles) i drugą (Sports-stories), w 2006 trzecią za reportaż sportowy (Nada kusti) i trzecią w 2008 r. za
zdjęcie sportowe pojedyncze, które
było częścią reportażu wykonanego
wspólnie z Judit Berekai.

XIV Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży
109 medali (36 złotych, 39 srebrnych
i 34 brązowe) XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych
„Śląsk 2008” zdobyli reprezentanci Małopolski. Także w klasyfikacji województw
pierwsze miejsce zajęło małopolskie.
W klasyfikacji klubów na pierwszej
pozycji uplasowała się Juvenia Białystok,
na drugiej AZS Zakopane, a na trzeciej
Wisła Ustronianka.
Klasyfikacja medalowa:
złote srebrne brązowe razem
1. małopolskie
36
39 34 109
2. śląskie
31
40 35 106
3. dolnośląskie
21
16
8
45
4. mazowieckie
17
10 16
43
5. podlaskie
14
16 16
46
6. opolskie
6
4
2
12
7. łódzkie
5
4
8
17
8. podkarpackie
3
2
4
9
9. wielkopolskie
3
2
3
8
10. pomorskie
2
2
1
5

11. lubuskie
1
12. kujawsko-pom. 13. warmińsko-maz. -

2
1
-

3
3
5

6
4
5

Klasyfikacja klubów
1. Juvenia Białystok
386,01 punkta
2. AZS Zakopane
324,17
3. Wisła Ustronianka
262,50
4. BKS WP Kościelisko
243,67
5. AZS AWF Katowice
201
6. Poroniec Poronin
194,50
7. F2 Dawidek Team.pl Zakopane
191,33
8. Cuprun Lubin
185,34
9. MKS Karkonosze Jelenia Góra
160,93
10. Stegny Warszawa
157
11. Start Krokiew Zakopane
154
12. MKS Duszniki Zdrój
151,67
13. Ski Test Kraków
136
14. Śnieżka Karpacz
133,50
15. SRS LZS Sokół Szczyrk
128,50
16. Marymont Warszawa
125
17. AZS AWF Wrocław
117
18. UKS Nowiny Wielkie
114,75
19. MUKS Śmig Zakopane
112
20. ULKS Łoś Gołdap
110,17
21. 1080 Bielsko-Biała
101,33
22. OMKŁS Opole
99
23. UKS Board Shop Warszawa
97,50
24. Wisła Zakopane
97
25. Klimczok Bystra
91
26. KKS Krynica
90
27. WKN Warszawa
86
28. UKS Tajfun Nowy Sącz
77,75
29. UKS Rawa Siedlce
77,50
30. Beskidy Bielsko Biała
76,50
(sklasyfikowano 132 kluby)
Klasyfikacja województw
1. małopolskie
2143,92 punkta
2. śląskie
3. dolnośląskie
4. mazowieckie
5. podlaskie
6. łódzkie
7. podkarpackie
8. warmińsko-mazurskie
9. opolskie
10. lubuskie
11. kujawsko-pomorskie
12. pomorskie
13. wielkopolskie
14. lubelskie
15. świętokrzyskie
16. zachodniopomorskie

1821,69
884,78
647
403,01
198,68
180,71
136,76
129
114,75
109,57
109,34
79
19
16
0

Gala Sportu na rzecz
poszkodowanych
w wypadku kolarzy
Pokazy boksu, kick-boxingu i boksu tajskiego z udziałem utytułowanych
zawodników oglądali mieszkańcy Kalisza podczas Gali Sportu, z której cały dochód przeznaczony został na rehabilitację rannych w wypadku zawodników
Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego.
W wypadku, do którego doszło na
jednej z ulic Kalisza, rannych zostało 14
z 17 jadących na trening kolarzy. Podczas gali odbyły się licytacje, m.in. medali z Tour de Pologne, koszulek, strojów
kolarskich.

Order Uśmiechu dla
Otylii Jędrzejczak
Znakomita pływaczka, mistrzyni
olimpijska Otylia Jędrzejczak jest trzecią
osobą z Rudy Śląskiej, która otrzymała
Order Uśmiechu. Kapituła orderu przyznała go 11 osobom, w tym gwieździe
amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey.
Jędrzejczak przekazała na aukcję
swój złoty medal olimpijski zdobyty
w Atenach w 2004 r., a uzyskane pieniądze wspomogły dzieci chore na białaczkę z Kliniki Onkologii i Hematologii
Dziecięcej we Wrocławiu. Mieszkańcy
Rudy Śląskiej podczas zorganizowanej
wspólnie z nią akcji „Medal Oti za złotówkę” przeprowadzali zbiórkę pieniędzy. Za symboliczną złotówkę można
było otrzymać naklejkę przedstawiającą
złoty medal olimpijski. Zebranych ponad
81 tys. zł przekazano na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci do szpitali w Zabrzu
i Katowicach.
W latach 70. orderem uhonorowany
został Maksymilian Chrobok (inspirator
budowy placów zabaw, hal sportowych
i basenów w Rudzie Śląskiej), a 27 marca wyróżnienie odebrała inna mieszkanka miasta, Ewa Blacha prowadząca od lat
rodzinny dom dziecka.

Kierowca Formuły
- najniebezpieczniejszy
zawód
Najbardziej niebezpieczny zawód -

to bycie kierowcą Formuły 1. Tak uznało 22% z 501 ankietowanych Niemców.
Na drugim miejscu (16%) sklasyfikowano zawód lekarza pogotowia ratunkowego, a na trzecim trenera piłkarzy Bayernu Monachium (13%).

Wpływowy Dżentelmen
2008 roku w dziedzinie
Sport i Styl
W gronie osób wyróżnionych przez
kapitułę tytułem „Wpływowy dżentelmen 2008 roku w dziedzinie sport i styl”
znaleźli się:
Formuła 1 Robert Kubica
Golf Jerzy Czaplejewicz
Hokej na lodzie Mariusz Czerkawski
Lekkoatletyka Robert Korzeniowski
Piłka siatkowa Łukasz Kadziewicz
i Raul Lozano
Piłka ręczna Bogdan Wenta
Rajdy samochodowe - Krzysztof Hołowczyc
Strongman Mariusz Pudzianowski
Tenis Wojciech Fibak
Żeglarstwo Mateusz Kusznierewicz

Kolejne sławy w Alei
Gwiazd Sportu
W IX edycji Alei Gwiazd Sportu do 63
wcześniej uhonorowanych 12 lipca dołączyli kolejni wielcy sportowcy: mistrz
kierownicy i europoseł – Krzysztof Hołowczyc, legenda kolarstwa – Czesław
Lang, wspaniały lekkoatleta i były szef
COS Cetniewo – Kazimierz Zimny, brązowa medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w 1960 r. panczenistka Helena Pilejczyk.
Piąta gwiazda poświęcona została
zmarłemu w 2005 r. jednemu z najlepszych zapaśników świata, pierwszemu
polskiemu złotemu medaliście w zapasach w stylu klasycznym z Montrealu
1976 Kazimierzowi Lipieniowi.

Polacy na podium
Pucharu Świata KPWT
w kitesurfingu
W zakończonej na greckiej wyspie
Paros drugiej rundzie Pucharu Świata
w kitesurfingu KPWT cały polski team
stanął na podium. Ania Grzelińska zajęła

drugie miejsce w konkurencji Course Racing kobiet i trzecie miejsce w konkurencji Hang Time. W konkurencji mężczyzn
po raz pierwszy w historii kitesurfingu
Polacy weszli na podium pucharu świata. Błażej Ożóg w inauguracyjnym starcie
uplasował się na trzecim miejsce w konkurencji Hang Time, a zawodnik Diverse
Extreme Team Łukasz „Książę” Ceran trzecie miejsce w konkurencji Course Racing
i dziewiąte miejsce we freestyle’u.
Rywalizacja na plaży Pounda, podczas drugiej rundy pucharu świata okazała się bardzo szczęśliwa dla polskich
kitesurferów – doskonałe wyniki, medalowe miejsca i wspaniałe warunki pogodowe. Aura rozpieszczała zawodników,
sprzyjający wiatr od 20 do 30 węzłów
spowodował, że na Paros przeprowadzono wszystkie zaplanowane konkurencje:
pojedynczą i podwójną eliminację we
freestyle’u, sześć wyścigów Course Racing i konkurs Hang Time. Świetnie spisała się Anna Grzelińska, zajmując trzecie miejsce w konkurencji kobiet.
W podwójnej eliminacji freestyle’u
Błażej Ożóg pozostał na siedemnastym
miejscu, Ania Grzelińska awansowała na
szóstą pozycję, a zawodnik Diverse Extreme Team Łukasz Ceran po przejściu trzech
heatów podwójnej eliminacji zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji końcowej.
W konkurencji Course Racing odbyło się w sumie sześć wyścigów. Rywalizacja w grupie mężczyzn była bardzo zacięta. O punkty i honor walczyło
aż 30 zawodników (w grupie kobiet 10
zawodniczek). Świetnie zaprezentował
się zawodnik Diverse Extreme Team Łukasz „Książe” Ceran, który uplasował się
na trzeciej pozycji. Niepokonany okazał
się lider rankingu Pucharu Świata Jesse
Richman z Hawaon. Vincent Tiger, Łukasz Ceran i Antoine Auriol prowadzili
zaciętą walkę o drugie i trzecie miejsce.
Antoine Auriol musiał uznać wyższość
zawodnika Diverse Extreme Team i ustąpić mu miejsca na podium.
Wśród kobiet triumfowała Kristin
Boese, która udowodniła, że całkowicie
wyleczyła się z kontuzji. Anna Grzelińska
dała świetny występ i skończyła zawody na drugim miejscu, a za nią podążyła
zwyciężczyni freestyle Ainhoa Garcia.
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Pierwsze medale
reprezentantów
Polski w bowlingu
Dwa brązowe medale zdobyli w Helsinkach reprezentanci Polski w mistrzostwach Europy juniorów w bowlingu. Trzecie miejsce zdobyła Daria Pająk (Piła) oraz
para Daria Pająk i Marta Michalus (Poznań).
To pierwsze medale reprezentantów Polski w imprezie międzynarodowej od czasu
wprowadzenia bowlingu w Polsce.

Edyta Ropek druga
podczas wspinaczki
w Trento
Edyta Ropek (Bergson Team Five Ten
MKS Tarnovia) zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce
sportowej we włoskim Trento. W finale
konkurencji wspinania na czas Polka, wicemistrzyni świata, przegrała z Wenezuelką Lucelią Blanco. Monika Prokopiuk zajęła 13. miejsce, a Katarzyna Mirosław (obie

Skarpa Lublin) 15. W rywalizacji mężczyzn
zwyciężył Rosjanin Jewgienij Wajciechowski. Tomasz Oleksy (MKS Tarnovia) był 15.,
Łukasz Świrk (Stowarzyszenie Miłośników
Gór w Lubinie) 17., a Jędrzej Komosiński
(KW Baltica Gdańsk) 20.

Rosyjski atleta
w Księdze Rekordów
Guinessa
Rosyjski atleta Siergiej Raczyński
popisał się wyczynem, który trafi do
Księgi Rekordów Guinessa. Zasłużony
mistrz sportu wykonał 180 przysiadów
ze sztangą o wadze stu kilogramów.

„Złote kolce”
dla Anny Jesień
i Marka Plawgi
Medaliści lekkoatletycznych mistrzostw świata w Osace w 2007 r.,
Anna Jesień (AZS AWF Warszawa)
i Marek Plawgo (Warszawianka), zo-

stali zwycięzcami 38. rankingu „Złote
kolce” redakcji „Sport” i PZLA na najlepszych lekkoatletów 2007 r.
Anna Jesień, która w Japonii zdobyła brązowy medal w biegu na 400 m
przez płotki, wyprzedziła Kamilę Skolimowską (Gwardia Warszawa, rzut młotem) i Lidię Chojecką (Warszawianka,
biegi średnie). Z kolei Marek Plawgo
wrócił z Osaki z dwoma brązowymi
medalami - za trzecie miejsca na 400 m
przez płotki i w sztafecie 4x400. W rankingu „Złote kolce” wyprzedził Tomasza Majewskiego (AZS AWF Warszawa,
pchnięcie kulą) i Piotra Małachowskiego (Śląsk Wrocław, rzut dyskiem).
Triumfatorami pierwszej edycji
rankingu w roku 1970 była płotkarka
Teresa Sukniewicz i specjalista średnich dystansów Henryk Szordykowski.
Potem w gronie kobiet nastąpiła zwycięska seria Ireny Szewińskiej, która aż
siedem razy zajmowała pierwsze miejsce. Sześć razy sięgnął po „Złote kolce”
Robert Korzeniowski.

Redaktor

Zbigniew Mikołajczak
5 kwietnia
2008 r. zmarł
w
Warszawie
w wieku 83 lat
redaktor
Zbigniew Mikołajczak. Do ostatnich dni życia
pracował nad
monografią Korpusu Kadetów II Rzeczypospolitej, będąc wychowankiem
korpusu nr 2 w Rawiczu.
Urodzony 30 stycznia 1925 r.
w Poznaniu zadebiutował w 1950 r.
w Trybunie Robotniczej i Sztandarze
Młodych, z którego redakcją sportową związał się przez kolejne dziesięć
lat, pełniąc m.in. funkcję szefa redakcji sportowej. W latach 1961-1972
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był redaktorem naczelnym tygodnika
Światowid, 1972-1978 publicystą Trybuny Ludu i adiunktem w Instytucie Turystyki. W latach 1960-1966 był przez trzy
kadencje prezesem Klubu Dziennikarzy
Sportowych.
Zbigniew Mikołajczak pełnił liczne funkcje w resorcie sportu: dyrektora
i rzecznika prasowego Głównego Komitetu Turystyki, członka Głównego Komitetu Kultury Fizycznej (1957-1960)
i rzecznika prasowego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu (19921993).
Był członkiem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (1961-1965).
Bliskie mu były sprawy związane
z upowszechnianiem sportu masowego przez Towarzystwo Krzewienia Kultu-

nie żyje
ry Fizycznej, którego w 1957 r. był jednym członków-założycieli. W latach
1960-1962 był sekretarzem Zarządu
Głównego TKKF i jego wiceprzewodniczącym (1962-1977).
Od 1973 r. Zbigniew Mikołajczak
był członkiem organizacji o zasięgu
światowym Trim and Fitness International (TAFISA).
Za publikacje na temat sportu,
rekreacji ruchowej i turystyki uhonorowany został wieloma nagrodami,
w tym trzykrotnie w latach 1958, 1960
i 1970 „Złotym Piórem”.
Posiadał wiele odznaczeń państwowych, a wśród nich Krzyże Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.

Sportowy maj w Dziwnowie
Kwietny Bieg
w Powiecie
Kamieńskim

Regaty łodzi monotypowych (desantowych) na rzece Dziwnej

Maj kojarzy się z kwitnącymi kasztanami, soczystą zielenią i pachnącymi kwiatami. Do Dziwnowa – miejscowości, w której ludzie żyją głównie
z turystyki, przyjeżdżają pierwsi turyści,
głównie uczniowie „zielonych szkół”.
Z myślą o nich, jak również o mieszkańcach gminy organizowanych jest wiele
imprez sportowych. Każdego dnia długiego weekendu odbywa się impreza,
w której udział może wziąć każdy turysta wypoczywający w Dziwnowie.
Tradycyjnie 1 maja na rzece Dziwnej organizowane są cieszące się dużą
popularnością regaty łodzi monotypowych, zwanych również desantowymi. W regatach startują osady
5-osobowe – czterech wioślarzy i sternik. W tym roku w regatach wzięło
udział 18 osad w 4 kategoriach: młodzież, kobiety, open i oldboje. Najwięcej emocji dostarczyli licznie zgromadzonym kibicom wioślarze w kategorii
open. Zwyciężyła osada Komendy Powiatowej w Kamieniu Pom.: Hubert
Kredens, Mariusz Ciężyk, Rafał Jagiełło, Krzysztof Sikora i sternik Waldemar
Bott przed osadą SAR i OSP Dziwnów.
W kategorii młodzież tryumfowali zawodnicy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W kategorii kobiet bezkonkurencyjne okazały się „Dziewczyny
Sołtysa” z Dziwnówka, a w gronie oldbojów - wioślarze z byłej jednostki komandosów. Organizatorem VIII regat
był Zbigniew Jeszka.

Również 1 maja w Golczewie odbywał się finał Kamieńskiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej (mecze rozgrywane
były przez całą zimę). Najlepsi okazali się zawodnicy z Golczewa przed siatkarzami z Kamienia Pom., Dziwnowa
i Międzyzdrojów.
2 maja rywalizowali tenisiści stołowi w VI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Kultury i Sportu,
a prowadził go Jacek Rasiński.
Wyniki turnieju:
Kobiety
1. Aleksandra Jarząbkowska – Trzebiatów
2. Ewelina Rasińska – Dziwnów
3. Krystyna Rucińska – Gryfino
Juniorzy
4. Krzysztof Borkowicz – Międzyzdroje
5. Robert Błażeniuk – Międzyzdroje
6. Krzysztof Galewski – Trzebiatów
Open
1. Arkadiusz Grzesiak – Trzebiatów
2. Łukasz Bąk – Szczecin
3. Krzysztof Borkowicz – Międzyzdroje
W ostatni dzień długiego weekendu odbył się festyn sportowo–rekreacyjny dla dzieci oraz turniej piłki nożnej oldbojów. W turnieju wystartowało
8 zespołów z Dziwnowa i okolicznych
miejscowości. Zwyciężyli piłkarze LUKS
„Bałtyk” Dziwnów przed drużyną Jednostki Wojskowej 1905 Dziwnów, a trzecie miejsce przypadło w udziale Państwowej Straży Granicznej z Rewala.

Kwietny Bieg organizowany jest
dla uczczenia pierwszej pielgrzymki
Papieża Jana Pawła II do Polski. Trasa
przebiega wzdłuż granic Polski, a jej
długość wynosi 3530 km. W tym roku
start i meta usytuowane były w Kołobrzegu. Bieg rozpoczął się punktualnie o godz. 17.00. O godz. 23.30
sztafeta Kwietnego Biegu dotarła do
wschodniej granicy powiatu i gminy
Dziwnów. Reprezentację gminy Rewal,
od których przejęto szarfę, przywitał
przewodniczący Rady Miejskiej Dziwnowa Marek Lisowski. Trasa w Gminie
Dziwnów została podzielona na sześć
odcinków o długości 3-4 km. Każdy
odcinek pokonywała sztafeta złożona
z chorążego biegu i asysty. Chorążymi
etapu dziwnowskiego byli: Jerzy Janawa – powiatowy koordynator Kwietnego Biegu, Marek Lisowski – przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard
Szeszko, Sławomir Czubak, Jacek Rasiński i Wojciech Janawa. Asystę sztafety stanowili uczniowie Gimnazjum
Publicznego Pomerania i Liceum Społecznego im. Piotra Zaremby.
Na wysokości pola namiotowego
w Świętoujściu szarfę przejęła gmina
Wolin. Sztafetę wolińską tworzyli uczniowie Gimnazjum Publicznego i zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprinter, ich opiekun Adam
Wielechowski i ksiądz Marcin Smoliga.
Gmina Międzyzdroje przywitała Kwietny Bieg na parkingu punktu
widokowego Gosań. Miłymi słowami
w imieniu społeczności międzyzdrojskiej przywitali uczestników zastępca
burmistrza Międzyzdrojów Mateusz
Flotyński, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Sutyła i sekretarz Rady
Gminy Henryk Nogala – koordynator
etapu międzyzdrojskiego. Włodarze
Międzyzdrojów w towarzystwie uczniów Gimnazjum Publicznego i Szkoły
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Podstawowej nr 1, nauczycieli wychowania fizycznego: Danuty Jakubiak,
Krzysztofa Nurowskiego i Zdzisława
Piątkowskiego oraz trenerów kadry
Polski biegów długich i maratonu: Tomasza Kozłowskiego i Roberta Leszczyńskiego, zakończyli etap Kwietnego Biegu, przekazując szarfę biegu
gminie Świnoujście.
Łącznie w Kwietnym Biegu przebiegającym przez powiat kamieński uczestniczyło 67 osób. Uczestnicy czuli się zaszczyceni, że aktywnie mogą uczcić
pamięć naszego największego rodaka.
W trakcie biegu kropił lekki deszczyk, od
tak dawna oczekiwany, chłodzący rozgrzane czoła uczestników biegu.
Bieg ten nie odbyłby się bez zaangażowania i profesjonalnej pomocy
służb, które asekurowały i zabezpieczały trasę. Organizatorzy szczególnie
gorąco dziękują Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pom., Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziwnowa,
Straży Miejskiej z Dziwnowa i Międzyzdrojów, Straży Granicznej z Międzyzdrojów, służbie medycznej i księżom
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia Kwietnego
Biegu w powiecie kamieńskim.
Ponieważ Dziwnów leży na trasie
Kwietnego Biegu, uczniowie Gimnazjum Publicznego Pomerania wzięli
udział w I Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w biegu
na „kwietną milę”, czyli 1/1000 długości całej trasy Kwietnego Biegu. W ka-
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tegorii klas pierwszych II miejsce zajął Patryk Dołęgowski, a trzecie Marek
Wróblewski. W kat. klas trzecich Marcin Janawa zajął III miejsce. Wszyscy
wymienieni zawodnicy awansowali
do Mistrzostw Polski w Kwietnej Mili
(w czerwcu, w Kołobrzegu).
W ostatnią sobotę maja Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Bałtyk,
działający przy Gimnazjum Publicznym Pomerania zorganizował masową
imprezę biegową: IX Sportową Majówkę – Dziwnów 2008. W biegach wzięli
udział: przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dorośli, rodziny
(w biegu rodzinnym) i osoby niepełnosprawne. Majówka zbiegła się z dniem
bez papierosa, przy okazji odbyły się
więc konkursy, quizy i akcja promująca
zdrowy tryb życia – bez tytoniu.
Łącznie rozdano 26 kompletów medali. Startowało 421 biegaczy, a w poszczególnych kategoriach zwyciężali
(przedstawiamy niektóre wyniki):
Przedszkolaki 3-4 lata dziewczęta: 1. Marta Kiersztyn, 2. Hanna Piwińska (Dziwnów), 3. Julia Franczak (Szczecin); przedszkolaki 3-4
lata chłopcy: 1. Bartłomiej Grześków
(Dziwnów), 2. Jakub Galacki, 3. Kacper
Jankowski (Dziwnów); przedszkolaki 5-6 lat dziewczęta: 1. Karolina
Młyńska, Gracja Kalibabka, Marta Majek (Dziwnów); przedszkolaki 5-6 lat
chłopcy: 1. Oskar Tomecki, 2. Jakub
Nowak, Hubert Bielecki

witryna
księgarska

z kraju i ze świata

kraju i ze świata

Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta: 1. Karolina Szymańska, 2. Joanna Wójtowicz, 3. Paulina Rzeźnik (Dziwnów); chłopcy: 1. Jacek Zieniewicz (LO
Kamień Pom.), 2. Adrian Adamczewski
(LS Dziwnów), 3. Łukasz Szymejko (Wyspa Ładzin)
Open kobiet: 1. Anna Sobczak
(Ósemka Police), 2. Emilia Wolińska
(Wolin), 3. Aleksandra Pawłowicz (Kamień Pom.); open mężczyzn: 1. Wojciech Bobrowski (Police), 2. Grzegorz
Podomacko (Przecław), 3. Marek Dołęgowski (Kołczewo)
Mistrz Dziwnowa: Wojciech Janawa
Bieg rodzinny: 1. Janawa (Jerzy,
Wojciech, Marcin - Dziwnów), 2. Franczak (Monika, Tomasz, Sylwia – Szczecin), Nowakowscy (Cezary, Stanisław,
Sylwia -Lewice)
Klasyfikacja szkół
Szkoły Podstawowe dziewczęta:
1. SP Wysoka Kamieńska, 2. SP Dobra
Nowogardzka, 3. SP Dziwnów; Szkoły
Podstawowe chłopcy: 1. SP Wysoka
Kamieńska, 2. SP Dobra Nowogardzka, 3. SP Dziwnów
Gimnazja dziewczęta: 1. GP
Dziwnów, 2. GP Przecław, 3. GP Ładzin;
gimnazja chłopcy: 1. GP Dziwnów, 2.
GP Przecław, 3. GP Ładzin
Szkoły ponadgimnazjalne: 1. LS
Dziwnów, 2. LO Kamień Pom., 3. ZSP
Kamień Pom.
W biegach wystartowało ponad
20 osób niepełnosprawnych, każdy
z nich otrzymał złoty medal. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim uczestnikom
biegu i zapraszamy za rok.
 Jerzy Janawa
organizator sportu w Dziwnowie

Aleksandr Wiełka, Piotr Riabuchinow

Olimpijski atlas
Sport odgrywa w życiu
człowieka niepoślednią rolę.
Dlatego w procesie edukacji,
zwłaszcza dzieci i młodzieży,
ważne jest propagowanie
idei olimpijskiej. Taka właśnie myśl przyświecała Białorusinom Aleksandrowi Wiełce i Piotrowi Riabuchinowi,
autorom „Atlasu olimpijskie-

go” będącego kompendium
wiedzy o igrzyskach olimpijskich w Starożytności, tych
wskrzeszonych przez barona Pierre’a de Coubertina
w Atenach w 1896 r. i kolejnych.
Album przybliża czytelnikom ceremoniał olimpijski.
Znajdą w nim charakterysty-

kę dyscyplin i konkurencji
wchodzących w skład programu olimpijskiego. Album
znalazł uznanie na arenie
międzynarodowej i niewykluczone, że już niedługo za
sprawą Unii Europejskiej będzie znakomitym podręcznikiem wiedzy o sporcie dla
młodych Europejczyków.

Jerzy Szczygielski

Olimpijczycy subregionu zachodniego
województwa śląskiego (1928-2006)
„Wszystkie poczynania, które służą dokumentowaniu historii polskiego sportu, a tym
samym jego dalszemu rozwojowi i popularyzacji, zasługują na
uwagę” – napisał w przedmowie do książki Jerzego Szczygielskiego „Olimpijczycy subregionu zachodniego województwa
śląskiego (1928-2006)” pięciokrotny uczestnik igrzysk olim-

pijskich (1988-2004) i złoty medalista olimpijskiego turnieju
zapaśniczego w stylu klasycznym z Atlanty (1996), zawodnik
Unii Racibórz Ryszard Wolny.
To kolejna i jak zwykle ciekawa pozycja autorstwa Jerzego Szczygielskiego, absolwenta
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, spikera imprez sportowych i masowych

oraz dziennikarza radiowego.
Przedstawił w niej olimpijczyków, którzy urodzili się w regionie, a także tych, których nie
wiąże z regionem miejsce urodzenia, ale w okresie rozgrywania igrzysk reprezentowali barwy
klubów subregionu województwa śląskiego. Warto do niej
sięgnąć w przeddzień Igrzysk
XXIX Olimpiady w Pekinie.

Krzysztof Logan Tomaszewski

Stadion Zachodzącego Słońca

Kwietny Bieg w Dziwnowie

Pojawienie się na półkach księgarskich piątego
wydania „Stadionu Zachodzącego Słońca” Krzysztofa Logana Tomaszewskiego,
syna jednego z najwybitniejszych polskich komentatorów sportowych Bohdana
Tomaszewskiego, najlepiej
świadczy o tym, że w do-

bie przekazu internetowego
i SMS-ów czytelnicy sięgają
także po ciekawe książki. Bo
taka właśnie jest ta bogato
ilustrowana pozycja.
Pierwsza część została napisana na podstawie opowiadań ojca, sportowca, uczestnika powstania warszawskiego
i wreszcie znakomitego dzien-

nikarza sportowego, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego największych imprez
sportowych, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Druga część – to Bohdan Tomaszewski w oczach
sportowców, dziennikarzy,
aktorów, pisarzy i najbliższej
rodziny.
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