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Od redakcji  

związku ze zbliża-
jącym się końcem 
roku pragnę ser-
decznie  podzię-
k o w a ć   w s z y s t -
k im dz ia łaczom 
s p o r t u  -  s t o w a -
rz yszeń  kultur y 
fizycznej oraz sa-

morządów terytorialnych za zrozumienie oraz 
szerokie poparcie dla tworzenia warunków do 
upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji.

Na wniosek organizacji TAFISA minister 
sportu i turystyki zlecił nam organizację Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, 
który na zasadach Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin przeprowadzimy w terminie od 26 maja 
do 1 czerwca 2009 r. Organizatorami imprez 
sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, kultu-
ralno-rozrywkowych powinny być samorządy 
lokalne - poprzez przedszkola, szkoły, uczelnie, 
liczne stowarzyszenia kultury fizycznej, zakła-
dy pracy, ośrodki rekreacji i sportu, firmy, in-
stytucje, urzędy itp. Zwycięskie miasta i gminy 
otrzymają nagrody.

Gorąco proszę o poparcie dla tego turnie-
ju jako wiodącej formy działań do zwiększe-
nia uczestnictwa dorosłych, dzieci i młodzieży 
w sporcie dla wszystkich.

Dziękując  za  dokonania,   z wracam  się 
z uprzejmą prośbą o życzliwość, pomoc i ma-
terialne wsparcie stowarzyszeń kultury fizycz-
nej z terenu Waszych województw. Zależy nam 
w szczególności na zlecaniu przez Was zadań 
merytorycznych w zakresie organizacji przed-
sięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk o ni-
skim statusie materialnym, osób w starszym 
wieku, młodzieży nieprzystosowanej, bezro-
botnych a także promocji sportu dzieci i mło-
dzieży.

Życzę wszystkim ludziom sportu wielu suk-
cesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym w Nowym 2009 Roku!
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Temat numeru
5 10 lat Ogólnopolskich Festi-

wali Sportów Wodnych
 X Ogólnopolski Festiwal Spor-

tów Wodnych, Gorlice, 11-14 
grudnia 2008 r. organizowany 
w ramach realizowanego przez 
KFSdW programu MSiT „Sport 
Wszystkich Dzieci”

Z życia federacji
10 Kalendarz imprez KFSdW 

w 2009 r.
10 Europejski Tydzień Sportu dla 

Wszystkich
 Sportowy Turniej Miast i Gmin 

2009, 26 maja - 1 czerwca 2009 r.
12 Rola samorządów lokalnych 

i stowarzyszeń kultury fizycz-
nej w upowszechnianiu spor-
tu dzieci i młodzieży

 Seminaria KFSdW w Sierakowie, 
Olsztynie i Wiśle, jesień 2008 r.

14 Sportowe wakacje 2008
 Sportowe wakacje dla dzieci 

i młodzieży z 60 miast i gmin - 
laureatów Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2008

18 XIV Krajowy Zjazd Delegatów 
Szkolnego Związku Sportowego

 Wojciech Ziemniak, działacz 
SZS z Wielkopolski, prezes 
SKS Jantar, poseł na Sejm RP 
nowym prezesem SZS

20 Główne kierunki działalności 
Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej w 2009 r.

 Zadania, cele programowe, ka-
lendarz imprez w 2009 r.

22 Blaski i cienie kultury fizycz-
nej w środowisku wiejskim

 Podsumowanie działalności LZS, 
udział we współzawodnictwie 
młodzieżowym w 2008 r.

26 Integracja poprzez sport
 II Mazurski Samorządowy Halo-

wy Turniej Piłki Nożnej, 22-23 XI 
2008

28 Salezjańska Organizacja Spor-
towa Rzeczypospolitej Polskiej

 XVI Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej, Ogól-
nopolskie Sympozjum Nauko-
we nt. „Humanistyczne aspekty 
sportu i turystyki”

30 Światowy Dzień Marszu na Słupi
 Drużyny harcerskie, gromady 

zuchowe, uczniowie szkół, mło-
dzież i dorośli z powiatu sierpe-
ckiego pomaszerowali leśnymi 
dróżkami…

Prosto z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki

31 Niezbędne numery telefo-
niczne

Sport osób 
niepełnosprawnych

32 XIII Igrzyska Paraolimpijskie 
Pekin 2008

 11-dniowe zmagania 4000 nie-
pełnosprawnych sportowców 
ze 147 krajów całego świata

38 Informacje

Z kraju i ze świata
40 Zmarł Stanisław Stefan 

Paszczyk
 19 listopada 2008 r. salwą hono-

rową pożegnała w Alei Zasłużo-
nych Cmentarza Wojskowego 
na Powązkach kompania repre-
zentacyjna WP byłego prezesa 
PKOl oraz UKFiT

42 Informacje
52 Stowarzyszenie Sportowe 

„Galicja”
 Inspiracją do powołania sto-

warzyszenia w Wysowej Zdro-
ju była chęć pomocy UKS w ma-
łej miejscowości Hańczowa, gm. 
Uście Gorlickie

54 Siła sportu amatorskiego i ro-
dzinnej rekreacji

 Działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Gniewkowie

56 Międzynarodowy Sejmik Klu-
bów Olimpijczyka i Rad Regio-
nalnych PKOl w Dziwnowie

 Integracyjny Mityng Lekkoatle-
tyczny, sejmik pod hasłem „Pe-
kin – Dziwnów – Londyn”

Witryna księgarska
60 Sport bez korupcji. Podręcz-

nik dobrych praktyk
61 Recenzje księgarskich nowości
62 Niezbędnik KFSdW
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10 lat Ogólnopolskich 10 lat Ogólnopolskich 
Festiwali Sportów WodnychFestiwali Spor tów Wodnych

Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich, realizując program Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki „Sport 
Wszystkich Dzieci”, od dziesięciu lat or-
ganizuje zawody uczniowskich klubów 
sportowych pod nazwą Ogólnopolskie 
Festiwale Sportów Wodnych. Celem 
głównym organizowania festiwali jest 
upowszechnianie sportów wodnych 
i samego pływania jako podstawowej 
dyscypliny sportu kształtującej roz-
wój dzieci i młodzieży. Promowany jest 
nawyk bezpiecznego zachowywania 
się na wodzie, przełamywania strachu 
przed wodą, umiejętność udzielania 
pomocy tonącemu.

Na festiwalach oprócz zawodów 
pływackich odbywają się turnieje 
kajak-polo (piłki kajakowej) oraz mi-
nipiłki wodnej, tzw. splashbolla, któ-
re można rozgrywać na basenach 
płytkich. W turniejach uczestniczą 
najlepsze UKS-y w kraju. Zawody 
przeplatane są pokazami ratowni-
ctwa wodnego, freestyle’u (rodeo) 
kajakowego i płetwonurkowania.

Oprócz zawodników w poka-
zach mogą brać udział dzieci i mło-
dzież - ochotnicy z publiczności. 

Każdy może wsiąść do kajaka, holo-
wać „tonącego”, wykonać rzut kołem 
ratunkowym czy rzutką ratowniczą, 
zejść pod wodę z aparatem do od-
dychania dla płetwonurków. Dzia-
łania Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich zmierzają do ogranicze-
nia corocznego czarnego rekordu 
utonięć w naszym kraju.

Kajak-polo jest pierwszą dyscy-

pliną sportu w Polsce, która rozwinę-
ła się w oparciu o uczniowskie kluby 
sportowe. Od 1995 r. dzięki progra-
mowi realizowanemu przez UKFiT, 
UKFiS, MENiS, MS a obecnie Minister-
stwo Sportu i Turystyki zaopatrywa-
nia UKS-ów w sprzęt do minikajakar-
stwa możliwe było zaszczepienie tej 
dyscypliny na gruncie naszego kraju. 
Najsilniejszym aktualnie ośrodkiem 

Fot. Jerzy Knot

Turniej kajak-polo                                                                                                                            Fot. Jerzy Knot
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kajak-polo w Polsce jest Choszczno 
w województwie zachodniopomor-
skim. Zawodnicy Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportów Wodnych w Chosz-
cznie są mistrzami Polski w roku 
2008, w pięciu kategoriach na sześć 
rozgrywanych.

Największe osiągnięcia repre-
zentacji Polski w kajak-polo na 
arenie międzynarodowej
- Wicemistrzostwo świata w katego-

rii U-21 kobiet w 2002 r. w Essen

Sierpc, Zamość, Bochnia, Warka, Ku-
dowa Zdrój, Augustów, Wyszków 
i Ustrzyki Dolne.

Organizator festiwali, Krajowa Fe-
deracja Sportu dla Wszystkich, pro-
muje na terenie całego kraju nowe 
prężne ośrodki posiadające bazę 
w postaci krytych pływalni, które 
chcą włączyć się w organizację fe-
stiwalu, realizując wspólnie zakła-
dane cele. W roku 2008 X Ogólno-
polski Festiwal Sportów Wodnych 
został zorganizowany 11–14 grudnia 
w Gorlicach.

X Ogólnopolski Festiwal 
Sportów Wodnych

Na krytej pływalni FALA w Gorli-
cach 11-14 grudnia 2008 r. odbył się
X Ogólnopolski Festiwal Sportów Wod-
nych, czyli zawody uczniowskich klu-
bów sportowych w sportach wodnych. 
Organizatorem była Krajowa Federa-
cja Sportu dla Wszystkich przy współ-
udziale Stowarzyszenia Sportowego 
„Galicja”.

Uroczystego otwarcia festiwalu, 
w obecności dyrektora Departamen-
tu Sportu Powszechnego Minister-
stwa Sportu i Turystyki Wojciecha 
Kudlika, dokonał burmistrz Gorlic 
Kazimierz Sterkowicz. Wśród ofi-
cjalnych gości byli również: poseł na 
Sejm Witold Kochan, starosta gorli-

Festiwal otworzył burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Sterkowicz, Witold Kochan – 
poseł na Sejm, Wojciech Kudlik - dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, An-
toni Bara – prezes Stowarzyszenia Sportowego „Galicja”, Krzysztof Mikruta – Wydział Promocji Starostwa Powiato-
wego w Gorlicach, Eugeniusz Dąbrowski – prezes SKI-Park Magura, Zbigniew Ludwin – wiceprezes Stowarzyszenia 
Sportowego „Galicja”, Mirosław Wędrychowicz – starosta gorlicki Fot. Jerzy Knot

- Wicemistrzostwo Europy w kate-
gorii U-21 kobiet w 2005 r. w Ma-
drycie

- Brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy w kategorii U-21 mężczyzn 
w 2005 r. w Madrycie
Ogólnopolskie Festiwale Spor-

tów Wodnych organizowane są na 
obiektach krytych w grudniu, bę-
dąc niejako podsumowaniem sezo-
nu. Dotychczasowymi gospodarza-
mi festiwali były miasta: Ciechanów, 
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cki Mirosław Wędrychowicz, prezes 
Stowarzyszenia Sportowego „Gali-
cja” Antoni Bara, zastępca kierowni-
ka Wydz. Sportu UM Gorlice Jerzy 
Knot oraz Krzysztof Mikruta - Wy-
dział Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Gorlicach.

Kajak-polo
Podczas festiwalu tradycyjnie roze-

grano turniej kajak-polo w kat. junio-
rów młodszych i młodzików, w którym 
uczestniczyło 20 drużyn z 9 najlep-
szych UKS-ów w kraju, reprezentują-
cych 8 województw: LUKS Kwisa Leś-
na (woj. dolnośląskie) - trener Bogdan 
Sztuba, UKS Tanew Księżpol (woj. lu-
belskie) - trener Piotr Olszewski, WTS 
Astoria Bydgoszcz (woj. kujawsko-po-
morskie) - trener Tomasz Molenda, 
UKS Wda Czarna Woda (woj. pomor-
skie) - trener Adam Roman, MKK Re-
sowiak Rzeszów (woj. podkarpackie) - 
trener Sebastian Klaczkowski, UKS Set 
Kaniów (woj. śląskie) - trener Dariusz Pi-
larz, MUKS Canoe Swarzędz (woj. wiel-
kopolskie) - trener Krzysztof Schiller, KS 
Wiskord Szczecin (woj. zachodniopo-
morskie) - trener Agata Bartnik, MOSW 
Choszczno (woj. zachodniopomorskie) 
- trener Norbert Watkowski. Sędzią 
Głównym turnieju był Ryszard Roman.

Pokazy kajakowego freestyle’u. Łukasz Leśniak z klubu Wir Zabierzów w efektownym 
air loopie                                                                                                                                     Fot. Jerzy Knot

Klasyfikacja końcowa turnieju 
kajak-polo

Kategoria: Juniorzy
1. MUKS Canoe Swarzędz
2. MOSW Choszczno
3. UKS Set Kaniów
4. UKS Tanew Księżpol
5. WTS Astoria Bydgoszcz

Kategoria: Juniorki
1. MKK Resowiak Rzeszów
2. UKS Wda Czarna Woda
3. MOSW Choszczno

Kategoria: Młodzicy
1. MOSW Choszczno
2. LUKS Kwisa Leśna 2
3. LUKS Kwisa Leśna 1
4. UKS Set Kaniów 1
5. KS Wiskord Szczecin 1
6. UKS Set Kaniów 2
7. KS Wiskord Szczecin 2

Kategoria: Młodziczki
1. UKS Wda Czarna Woda
2. MOSW Choszczno
3. KS Wiskord Szczecin
4. MKK Resowiak Rzeszów
5. UKS Set Kaniów

Minipiłka wodna
W turnieju promocyjnym minipił-

ki wodnej, tzw. splashbolla, wystarto-
wały 4 uczniowskie kluby sportowe 
z Warszawy.

Zwyciężył ŚUKS Polna, drużyna 
prowadzona przez Krzysztofa Pacz-
kowskiego, w składzie: Widomski Cy-
prian, Krzysztoszek Ola, Klizner Ada, 
Dąbrowski Patryk, Świderski Niko-
dem, Świderski Beniamin, Ślusarczyk 
Kacper, Paczkowski Sebastian, Szad-
kowska Angela, Brzeski Rafał i Makow-
ski Jakub.

Na drugim miejscu rozgrywki za-
kończyła drużyna Pałacu Młodzieży I, 
pod kierownictwem trener Magdy 
Mitury, w składzie: Kyrach Przemy-
sław, Soroka Adam, Targowski Tomasz, 

Pokazy kajakowego freestyle’u w wykonaniu Przemka Kmity z KK Retendo Kraków
Fot. Jerzy Knot
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Giemza Weronika, Mroziński Hubert, 
Nerć Aleksander, Wiśniewski Bartek, 
Pietrzycki Jacek.

Miejsce trzecie wywalczyła dru-
żyna Pałac Młodzieży II, również pro-
wadzona przez Magdę Miturę, w skła-

ska Zosia, Sutkowska Ola, Kowalska 
Ewelina, Wojtaś Julia, Wyszyńska Ma-
rianna oraz chłopcy: Musiał Adam, 
Buła Aleksander, Brzozowski Mateusz 
i Mazur Maciek. Opiekę nad drużyną 
sprawował Mariusz Koziński.

Ostateczna kolejność rozgry-
wek minipiłki wodnej
1. ŚUKS Polna
2. Pałac Młodzieży I
3. Pałac Młodzieży II
4. UKS Wilanowia

Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwała obsada sędziowska: 

Michał Oleksów, Marcińczyk Marcin, Ju-
lia Oleksów oraz Agata Kanabusz.

Zawody pływackie
W zawodach pływackich uczest-

niczyło 80 zawodników z gorlickich 
szkół podstawowych, gimnazjów i LO 
oraz zawodnicy z Warszawy i Szczeci-
na. Sędzią Głównym zawodów był Au-
gustyn Jamro.

Klasyfikacja końcowa - punkta-
cja zespołowa
1. UKS NR 6 Gorlice 330 pkt.
2. Delfin Team Gorlice 251 pkt.
3. UKS NR 1 Gorlice 184 pkt.
4. UKS Wilanowia 111 pkt.
5. ex aequo UKS NR 5 Gorlice 69 pkt.
 I LO Kromer Gorlice 69 pkt.
7. Szczecin 54 pkt.
8. ZS NR 1 Gorlice 30 pkt.
9. ZSE Gorlice 28 pkt.
10. SP Sękowa 22 pkt.

Pokazy
Zmagania młodych sportowców 

przeplatały pokazy ratownictwa wod-
nego, freestyle’u kajakowego (tzw. ro-
deo) i płetwonurkowania. Ratownicy 
prezentowali sposoby udzielania po-
mocy na wodzie z wykorzystaniem ka-
jaka. W pokazach aktywnie uczestni-
czyli nie tylko zawodnicy, ale również 

Uczestnicy turnieju minipiłki wodnej, 4 drużyny z Warszawy: ŚUKS Polna, Pałac 
Młodzieży I, Pałac Młodzieży II, UKS Wilanowia                                                                       Fot. Jerzy Knot

dzie: Tomaszewski Sebastian, Bielecki 
Janusz, Cwalina Patryk, Gałek Robert, 
Głębikowski Adam, Osik Szymon, Ku-
czapski Konrad, Sobczak Filip i Tyne-
cki Jakub.

Czwarte miejsce przypadło UKS 
Wilanowia, drużynie zdominowanej 
przez dziewczęta. Skład tworzyły: Bor-
cuch Matylda, Haber Anna, Rychłow-

Pokazy kajakowego freestyle’u w wykonaniu Łukasza Leśniaka - Wir Zabierzów 
oraz Przemka Kmity - KK Retendo Kraków                                                  Fot. Jerzy Knot
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Przedstawiciele szkół z Gorlic, zwy-
cięzcy w zawodach pływackich

Fot. Bogdan Sztuba

Burmistrz Gorlic, Kazimierz Sterkowicz 
otrzymał Puchar Festiwalu dla m. Gor-
lice z rąk Wojciecha Kudlika, dyrektora 
Departamentu Sportu Powszechnego, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Fot. Jerzy Knot
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warzyszeniem Sportowym „Galicja”. 
Wszyscy dokładali starań, aby impreza 
odbywająca się na ich terenie wypad-
ła jak najbardziej okazale.

Nie bez znaczenia było również 
nieodpłatne udostępnienie przez 
burmistrza Sterkowicza krytej pły-
walni FALA, na której rozgrywane 
były festiwalowe zawody. Impreza 
przyczyniła się do promocji miasta 
i aktywizacji środowiska sportowego 
w Gorlicach.

Jerzy Potentas

dzieci i młodzież - ochotnicy z publicz-
ności.

„Akrobacje cyrkowe” we freestyle’u 
prezentowali zawodnicy z klubów 
kajakowych: krakowskiego Reten-
do oraz Wir Zabierzów. Zajęcia pod-

wodne prowadzili doświadcze-
ni płetwonurkowie z najstarszego 
w Polsce Warszawskiego Klubu Płe-
twonurków. 

Umiejętności prezentowane przez 

młodych sportowców w poszczegól-
nych dyscyplinach relacjonowały sta-
cje: TVP Oddział Kraków, Regionalna 
Telewizja Gorlicka oraz Ogólnopolska 
Telewizja Niezależna - na antenie re-
gionalnej i ogólnopolskiej.

Podsumowanie
Na podkreślenie zasługuje do-

skonała współpraca podczas orga-
nizowania festiwalu z miejscowym 
samorządem terytorialnym oraz Sto-

Turniej kajak-polo, kategoria: Młodziczki, drużyna UKS Set Kaniów. Dekoracji do-
konuje Wojciech Kudlik, dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Minister-
stwa Sportu i Turystyki                                                                                           Fot. Jerzy Knot
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Z życia federacji
                 sport dla wszystkich
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ich Informacje 
o imprezach 
organizowanych 
przez KFSdW 
będą sukcesywnie 
zamieszczane 
i aktualizowane na 
stronie internetowej 
www.federacja.com.pl. 
Podamy tam terminy, 
miejsca, regulaminy, 
ankiety i warunki 
uczestnictwa.
Zachęcamy do 
częstych odwiedzin 
naszej strony.

Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich

Sportowy Turniej Miast 
i Gmin 2009

26 maja - 1 czerwca 2009 r.
Patronat medialny: TVP Warszawa
Fragmenty projektu regulaminu
TAFISA (Trim And Fitness Interna-

tional Sport For All Association) zaprosi-
ła Polskę do udziału w Europejskim Ty-
godniu Sportu dla Wszystkich. Jest to 
rozszerzenie formuły dotychczasowe-
go Challenge Day rozgrywanego na 
całym świecie jednego dnia. Minister-
stwo Sportu i Turystyki zleciło Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich organi-
zację tego przedsięwzięcia.

Sportowy Turniej Miast i Gmin bę-
dzie się odbywał w ramach Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich - od 26 maja do 1 czerwca 2009 r., 
czyli od Dnia Matki do Dnia Dziecka.

Celem głównym turnieju jest akty-
wizacja ruchowa jak największej liczby 
naszych obywateli, szczególnie tych, 
którzy dotychczas nie interesowali się 
rekreacją fizyczną, nie uprawiają spor-
tu, nie ćwiczą codziennie, nie wyjeż-
dżają na weekendy ani wycieczki.

Gdy w całej Polsce pod patrona-
tem samorządów lokalnych przygotu-
jemy bogaty program sportowo-rekre-
acyjny, turystyczny i rozrywkowy, gdy 

w przedszkolach, szkołach, uczelniach, 
jednostkach wojskowych, ochotniczych 
hufcach pracy zorganizujemy „Dzień 
Sportu”, gdy kierownictwa firm i urzę-
dów stworzą swoim załogom warun-
ki do aktywnej rekreacji – cel zostanie 
osiągnięty.

Udział
W Sportowym Turnieju Miast i Gmin 

startować mogą wszyscy mieszkańcy 
danego miasta lub gminy zameldowani 
na pobyt stały lub czasowy - osoby do-
rosłe, a także przedszkolaki, uczniowie 
szkół, studenci, pracownicy działających 
tam firm, wczasowicze itp.

Warunkiem zaliczenia uczestni-
ctwa w turnieju jest udział w jednej 
z wielu form rekreacji fizycznej: grze, 
sporcie indywidualnym lub zespoło-
wym, turystyce lub innej aktywności 
ruchowej. Osoba startująca w tur-
nieju może brać udział w wielu im-
prezach  rekreacyjno-sportowych 
zorganizowanych na terenie tej sa-
mej miejscowości przez różnych or-
ganizatorów.

Organizatorzy
Organizatorem Europejskiego Ty-

godnia Sportu dla Wszystkich jest 
Krajowa Federacja Sportu dla Wszyst-
kich na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Koordynację turnieju i jego 
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Newsletter TAFISY
Od grudnia 2008 r. TAFISA wy-

syła do swoich członków newslet-
ter z zapowiedziami ważnych wyda-
rzeń. Prezentujemy jego fragmenty.

XXI Światowy Kongres 
TAFISA 3–7 września 

2009 r., Taipei, wybory 
Rady do Zgromadzenia 

Ogólnego TAFISA
Tematem kongresu będzie „Po-

szukiwanie Nowych Uczestników 
Sportu dla Wszystkich”, w programie 
wykłady ekspertów z całego świata 
na temat nowych strategii w pozyski-
waniu zróżnicowanych grup odbior-
ców do uczestnictwa w aktywności 
fizycznej i sporcie dla wszystkich.

4 września odbędą się wybory 
do Rady TAFISA.

h t t p : / / w w w. t p e n o c . n e t / e n /
2009TAFISA/index.asp

Magazyn TAFISA 
w styczniu 2009

Nowe wydanie Magazynu TAFI-
SA ukaże się w styczniu 2009 r. Jego 
tematem będzie: Tradycyjne Sporty 
i Gry: Nowe perspektywy kultural-
nego dziedzictwa”. Wydanie będzie 
się koncentrować na trzech zagad-
nieniach:

- Znaczenie tradycyjnych gier dla 
dzisiejszego społeczeństwa

- Historia i obecny kontekst tra-
dycyjnych gier

- Przykłady na lokalnym, regio-
nalnym i narodowym szczeblu

Światowy Dzień 
Marszu TAFISA 2009
Ponad 60 państw weźmie udział 

w Światowym Dniu Marszu (WWD – 
World Walking Day), od Francji i Pol-
ski przez Togo, Kuwejt, po Chiny i Au-
stralię (3–4 października 2009 r.).

h t t p : / / w w w. t a f i s a . d e / i n d e x .
php?option=com_content&task=vie
w&id=34&Itemid=64

Międzynarodowy Niemiecki 
Festiwal Gimnastyczny

– Turnfest 2009
Ponad 100 000 uczestników i wi-

dzów ma przybyć do Frankfurtu na naj-
większy w 2009 r. festiwal sportowy od-
bywający się 30 maja - 5 czerwca.

http://www.turnfest.de
W ramach festiwalu odbędzie 

się Międzynarodowy Kongres Spor-
tu i Nauki zatytułowany „Jak stawić 
czoło nowym wyzwaniom: edukacja, 
promocja zdrowia i integracja w ak-
tywności fizycznej i sporcie”, którego 
partnerem jest TAFISA.

http://projekt.atrivio.net/Pro-
gram_Flyer_Turnfest@Frankfurt_
2009.pdf

ocenę na szczeblu krajowym prowa-
dzi Centralna Komisja Turniejowa.

Cel
- Propagowanie różnych dyscyplin 

sportowych
- Propagowanie gier i zabaw rekre-

acyjnych
- Wyławianie talentów sporto-

wych
- Aktywizacja fizyczna osób w róż-

nym wieku i o różnej sprawności ru-
chowej

Program
26.05.2009 r.
Test sprawności „Poprzez sport do 

zdrowia”

27.05.2009 r.
Festiwal gier rekreacyjnych, tur-

nieje, pokazy

28.05.2009 r.
Wielobój lekkoatletyczny z udzia-

łem najlepszych sportowców

29.05.2009 r.
Propagowanie różnych dyscyplin 

sportowych - pokazowe treningi pro-
wadzone przez znanych sportowców 
i zawodowych trenerów

30.05.2009 r.
Turnieje w halach sportowych 

(siatkówka, piłka nożna, koszykówka, 
piłka ręczna, tenis stołowy, tenis ziem-
ny itd.)

31.05.2009 r.
„Weekend ze sportem i rekrea-

cją” - imprezy rekreacyjne w obiek-
tach szkolnych, klubowych, OSiR-ach, 
ośrodkach rekreacyjnych, wycieczki 
piesze, rowerowe, kajakowe

1.06.2009 r.
Dzień Dziecka – dzień sportu ro-

dzinnego i podsumowania

Ocena wyników
Uczestniczące miasta i gminy kla-

syfikowane będą w grupach:

I do 5 tys. mieszkańców
II 5-7,5 tys. mieszkańców
III 7,5-15 tys. mieszkańców
IV 15-40 tys. mieszkańców
V 40-100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców

Formularze: „Zgłoszenie udziału 
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
2009”, „Informacja z przebiegu Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin 2009”, 
„Informacja zbiorcza z przebiegu 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
2009” oraz wykaz Komisji Wojewódz-
kich Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2009 zamieścimy wkrótce na 
www.federacja.com.pl.

W XIV Sportowym Turnie-
ju Miast i Gmin 2008 uczestniczy-
ło 555 miast i gmin w zależności od 
liczby mieszkańców sklasyfikowanych 
w 6 grupach. Łącznie w imprezach re-
kreacyjno-sportowych wystartowało 
3 499 661 osób.



12 sport
dla wszystkich

Z życia federacji
                 sport dla wszystkich

Seminarium w Wiśle. Prezes KFSdW Mieczysław Borowy

Jesienią roku 2008 Krajowa Fe-
deracja Sportu dla Wszystkich zor-
ganizowała trzy dwudniowe ogól-
nopolskie seminaria na temat „Rola 
samorządów lokalnych i stowarzy-
szeń kultury fizycznej w upowszech-
nianiu sportu dzieci i młodzieży”. 
Uczestnikami byli działacze Ucz-
niowskich Klubów Sportowych i in-
nych stowarzyszeń kultury fizycznej, 
przedstawiciele samorządów lokal-
nych wszystkich szczebli, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele wychowania 
fizycznego. Seminaria odbyły się 
w Sierakowie, Olsztynie i Wiśle.

Organizacja tego typu semina-
riów stała się już niejako specjalnoś-
cią Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich. Są to spotkania działaczy 
sportu masowego i samorządowców 

Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń 
kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu 

dzieci i młodzieży
Seminaria KFSdW w Siera-
kowie, Olsztynie i Wiśle, je-
sień 2008 r.

z przedstawicielami resortu sportu, 
prawnikami, księgowymi i specjali-
stami budownictwa obiektów spor-
towych. Podczas tych spotkań na go-
rąco wymieniane i dyskutowane są 

poglądy na tematy nurtujące środo-
wisko sportu masowego – głównie 
szkolnego.

Osią programową seminariów 
był „Sport Wszystkich Dzieci” - pro-
gram realizowany przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Politykę rzą-
du w dziedzinie upowszechniania 
kultury fizycznej prezentował dyrek-
tor Departamentu Sportu Powszech-
nego Wojciech Kudlik. Jak zwykle 
obecność przedstawiciela Minister-
stwa Sportu i Turystyki była okazją 
do poruszenia najbardziej żywotnych 
kwestii nurtujących środowisko. Naj-
więcej pytań dotyczyło możliwości 
współpracy między pozarządowymi 
stowarzyszeniami kultury fizycznej 
a administracją państwową, szcze-
gólnie w kwestii pozyskiwania środ-
ków finansowych na realizację pro-
gramów statutowych i możliwości 
otrzymania sprzętu sportowego. 

Dwaj przedstawiciele Narodowe-
go Instytutu Zdrowia Publicznego 

Seminarium w Wiśle. Od lewej: burmistrz Wisły Andrzej Molin, starosta bielski An-
drzej Płonka, dyr. Wydz. Sportu Starostwa Bielskiego Czesław Pszczółka
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dr Krzysztof Kuszewski i dr Paweł 
Goryński występowali z wykłada-
mi na temat: „Aktywność fizyczna i jej 
uwarunkowania na podstawie róż-
nych badań populacyjnych” i „Rola sa-
morządów terytorialnych w realiza-
cji Narodowego Programu Zdrowia”. 
Przedstawili bardzo ciekawe wyniki 
badań o wpływie aktywności fizycz-
nej na zdrowie różnych grup społecz-
nych w Polsce w porównaniu z pań-
stwami UE.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się wykłady mgr Elżbiety Piotrow-
skiej o podstawach prawnych i finan-
sowych działalności UKS-ów. Temat 
zawsze aktualny ze względu na ciągłą 
aktualizację przepisów o rachunko-
wości, amortyzacji środków trwałych, 
podatku VAT, zasadach rachunkowo-
ści, ZUS.

Z tematem „Realizacja programu 
- Animator sportu dzieci i młodzie-
ży” występowali przedstawiciele Za-
rządu Głównego Szkolnego Związ-
ku Sportowego – Dariusz Abramuk 
i Zdzisław Regucki, przekazując 
podstawowe informacje dotyczące 
warunków przystąpienia do progra-
mu i zasady finansowania.

Niezwykle barwne były wystą-
pienia dr Iwony Michniewicz – wy-

kładowcy akademickiego, kuratora 
sądowego, instruktora fitness, na te-
maty: „Klub sportowy partnerem sa-
morządu lokalnego” i „Realizacja za-
dań ustawowych we współpracy 
międzysektorowej”. 

O możliwościach dofinansowa-
nia projektów stowarzyszeń kultu-
ry fizycznej i samorządów w zakresie 
upowszechniania sportu ze środków 
Unii Europejskiej mówił mgr Łu-
kasz Potocki - wykładowca Wyższej 
Szkoły Zawodowej z Zamościa, któ-
ry sporządza i rozlicza wnioski. Jest 
to praktycznie niewykorzystana sfera 
działalności stowarzyszeń, które po-
szukują środków na działalność. Infor-
macje przekazane przez wykładowcę 
przecierają dopiero szlak, po którym 
stowarzyszenia mogą dochodzić do 
pozyskiwania poważnych środków 
unijnych, przeznaczonych na prowa-
dzenie działalności statutowej.

Bardzo pouczające były wystą-
pienia przedstawicieli samorządów 
z miast gospodarzy seminariów: Sie-
rakowa, Olsztyna i Wisły, którzy pre-
zentowali własne rozwiązania w upo-
wszechnianiu sportu wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej na swoim tere-
nie. W dyskusji głos zabierali wójto-
wie, burmistrzowie, przedstawiciele 
urzędów marszałkowskich, prezen-

tując rolę samorządu terytorialnego 
w upowszechnianiu sportu i rekrea-
cji. Poruszono również problem do-
stępności obiektów sportowych do 
uprawiania sportu i rekreacji przez 
osoby niepełnosprawne. 

W drugim dniu seminariów do-
minowały zagadnienia projektowa-
nia, finansowania i realizacji obiek-
tów sportowych. Przedstawiciele 
firm budowlanych prezentowali zre-
alizowane przez siebie projekty: hale 
sportowe, sztuczne lodowiska, na-
wierzchnie boisk, skate parki. Była 
to swego rodzaju oferta skierowa-
na bezpośrednio do potencjalnych 
klientów, samorządowcy zaś mo-
gli poznać nowoczesne technolo-
gie w budownictwie i modernizacji 
obiektów sportowych. 

Po wystąpieniach prelegentów od-
bywały się ożywione dyskusje, podczas 
których uczestnicy mieli okazję przed-
stawienia swoich stanowisk w porusza-
nych kwestiach oraz zadawania pytań 
fachowcom w swoich dziedzinach.

Celem głównym organizowa-
nia seminariów było przedstawienie 
uczestnikom - działaczom stowarzy-
szeń i samorządów - całej gamy moż-
liwości, jakie niesie aktywność na 
polu upowszechniania sportu i rekre-
acji wśród młodego pokolenia.

Seminarium w Wiśle. Wystąpienie 
burmistrza Wisły Andrzeja Molina

Seminarium w Wiśle. Wystąpienie starosty bielskiego Andrzeja Płonki
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Letni wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży pn. „Sportowe wakacje” został 
zorganizowany dla ponad 2300 uczest-
ników. Bezpośrednimi organizatorami 
wypoczynku były stowarzyszenia kul-
tury fizycznej wskazane przez władze 
miast i gmin - laureatów Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2008.

Uczestnicy sportowo-rekreacyjnych 
obozów wypoczywali na 12-dniowych 

Sportowe wakacje Sportowe wakacje 20082008
Sportowe wakacje dla dzie-
ci i młodzieży z 60 miast 
i gmin - laureatów Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin 
2008

turnusach w różnych miejscowościach 
na terenie kraju. Zakwaterowani byli 
w ośrodkach wypoczynkowych, kolonij-
nych, w szkolnych salach lekcyjnych, in-
ternatach oraz pod namiotami.

W ramach wypoczynku profesjo-
nalna kadra wychowawcza zapewniła 
swoim podopiecznym miły pobyt po-
przez organizację ciekawych wycieczek 
pieszych i autokarowych, gier i zabaw, 
a w wielu przypadkach - naukę pływa-
nia. Uczestnicy większość czasu spędzali 
na obiektach sportowych w miejscu wy-
poczynku, biorąc udział w treningach 
i grach sportowo-rekreacyjnych.

Wszyscy laureaci STMiG 2008 byli 
mile zaskoczeni, że otrzymali nagro-
dę przyznaną przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, dzięki której mogli zorga-
nizować wypoczynek dla dzieci z rodzin 
o niskim statusie materialnym, często 
z rodzin patologicznych. Dla niektórych 
uczestników obozów sportowo-rekre-
acyjnych był to pierwszy wyjazd poza 
miejsce zamieszkania i miły sposób spę-
dzania wolnego czasu.

Więcej zdjęć dokumentujących letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży podczas 
„Sportowych wakacji 2008” wkrótce na 
www.federacja.com.pl

MIGAWKI ZE „SPORTOWYCH WAKACJI 2008”

Laureat: Urząd Gminy Bochnia; Miejsce: obóz w Proszówkach
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Laureat: Urząd Gminy Kamionka Wielka; Miejsce: obóz w Królowej Górnej

Laureat: Urząd Gminy Ludwin; Miejsce: obóz w Firleju

Laureat: Urząd Miasta Nowy Wiśnicz; Miejsce: obóz w Białym Dunajcu
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Laureat: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły; Miejsce: obóz w Darłówku

Laureat: Urząd Miasta i Gminy Środa Wielkopolska; Miejsce: obóz w Murzasichlu k. Zakopanego

Laureat: Dzielnica Warszawa-Bielany; Miejsce: obóz w Rucianem Nidzie
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Miejscowo województwo miejsce  wypoczynku terminy ilo  uczestników

I Grupa

1 Ludwin lubelskie Firlej 17-28.08 33

2 Ustronie Morskie zachodniopomorskie Zakopane 18-29.08 33

3 Parz czew ódzkie Mielno 22.07-3.08 33

4 Dziwnów zachodniopomorskie Dziwnów 1.07-31.08 221

5 Czarny Bór dolno l skie Pszczew 2-13.08 33

6 S awoborze zachodniopomorskie Zakopane 6-17.08 33

7 Rz nia ódzkie Sulejów 2-14.08 34

8 D utów ódzkie Sulejów 14-26.08 33

9 Stepnica zachodniopomorskie Czarnocin k. Stepnicy 10-22.07 33

10 R bino zachodniopomorskie Zakopane 15-26.07 33

II Grupa

1 Wojciechów lubelskie Bukowina Tatrza ska 11-22.07 33

2 Uniejów ódzkie Przyjezierze 15-27.07 33

3 Kalisz Pomorski zachodniopomorskie Bia ka Tatrza ska 29.07-11.08 33

4 Sierpc mazowieckie Pyzówka/Nowy Targ 22.08-2.09 34

5 Skar ysko Ko cielne wi tokrzyskie Murzasichle 1-10.08 34

6 Ornontowice l skie G ucho azy 27.07-8.08 33

7 widwin zachodniopomorskie Bia y Dunajec 3-14.08 33

8 Postomino zachodniopomorskie Murzasichle 23.07-4.08 34

9 Nied wiada lubelskie Zakopane 16-27.07 33

10 Sitkówka Nowiny wi tokrzyskie Rudki k. Nowej S upi 18-29.08 33

III Grupa

1 Dwikozy wi tokrzyskie Dwikozy 4-15.08 45

2 Wa cz zachodniopomorskie D bki 6-17.08 33

3 Kowalewo Pomorskie kujawsko-pomorskie Brodnica 28.07-8.08 21

Przesieka k. Karpacza 4-16.08 12

4 Bia ogard zachodniopomorskie Zakopane 26.07-6.08 33

5 Mas ów wi tokrzyskie Sielpia 5-16.08 33

6 Lubawa warmi sko-mazurskie Lidzbark Welski 18-29.08 33

7 obez zachodniopomorskie Mrze yno k. Trzebiatowa 27.07-7.08 33

8 G owno ódzkie Sulejów 14-26.08 33

9 Kamionka Wielka ma opolskie Królowa Górna 4-15.08 33

10 Nowy Wi nicz ma opolskie Bia y Dunajec 19-30.07 33

IV Grupa

1 Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie Szczecinek 19-31.07 33

2 Tarnowo Podgórne wielkopolskie Niechorze 12-22.08 33

3 Ozorków ódzkie Sulejów 5-19.07 33

4 Gorzyce l skie Gorzyczki 12-23.08 33

5 Limanowa ma opolskie Limanowa 28.07-6.08 86

6 Soko ów Ma opolski podkarpackie Frysztak Kro nie ski 6-18.08 32

7 Kolbuszowa podkarpackie Kolbuszowa 8-19.08 33

8 Szamotu y wielkopolskie Dar ówko 7-18.08 33

9 roda Wielkopolska wielkopolskie      Murzasichle 17-28.07 33

10 Bochnia ma opolskie Proszówki 3-14.08 38

V Grupa

1 Zgierz ódzkie Sulejów 19-31.07 33

2 Skar ysko Kamienna wi tokrzyskie Spa a 1-10.08 10

Bocheniec 19-27.08 22

Pu awy 7-21.08 7

3 Pi a wielkopolskie Mrze yno 21.07-1.08 33

4 Jastrz bie Zdrój l skie Jastrz bie Zdrój 11-22.08 33

5 Zamo lubelskie Che m 14-25.08 33

6 Ko obrzeg zachodniopomorskie Zakopane 4-15.07 33

7 Wrze nia wielkopolskie Rewal 15-26.08 33

8 O wi cim ma opolskie Mazury/Olecka 24.07-6.08 63

9 Pu awy lubelskie Lubenia 18-30.08 9

Firlej 10-21.08 24

10 Suwa ki podlaskie Suwa ki 18-29.08 47

VI Grupa

1 ód -Widzew ódzkie Przyjezierze 15-27.07 33

2 Warszawa-Bielany mazowieckie Ruciane Nida 7-20.07 50

3 Sosnowiec l skie Gilowice 30.06-12.07 44

4 Lublin lubelskie Krasnobród 21.06-1.07 33

5 Toru  kujawsko-pomorskie Jelenia Góra 7-20.07 48

6 Szczecin zachodniopomorskie Czarnocin k. Stepnicy 11-22.07 44

7 Pozna wielkopolskie Wapnica 1-10.08 28

Z ockie k. Muszyny 29.07-12.08 33

8 Bielsko Bia a l skie Jaworzynka 1-12.08 34

9 Legnica dolno l skie Zaborówiec 29.07-11.08 33

10 Zielona Góra lubuskie Gi ycko 2-16.08 17

Go cim 21.07-1.08 16

Laureat: Urząd Gminy Masłów; Miejsce: obóz w Sielpii

Laureat: Urząd Gminy Sierpc
Miejsce: obóz w Pyzówce, gm. Nowy Targ

Laureat: Urząd Miasta i Gminy Szczecin
Miejsce: obóz w Czarnocinie

Laureaci STMiG 2008 - nagroda 
„Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży”
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Zjazd chwilą ciszy uczcił zmar-
łych działaczy SZS: Apolonię Bień-
kowską, Wandę Kalisz, Annę Wa-
chel, Zbigniewa Orzeszkę, Andrzeja 
Morońskiego, Zdzisława Pietrzyka, 
Mieczysława Karskiego, Zygmun-
ta Adamczaka, Zbigniewa Barna-
sia oraz byłego prezesa GUKFiS i PKOl 
Stanisława Stefana Paszczyka.

Zasłużonym działaczom i przyja-
ciołom SZS wręczono odznaczenia, 
medale i wyróżnienia. Minister Sportu 
i Turystyki przyznał srebrną odznakę 
za zasługi w sporcie Jackowi Biguso-
wi z Rzeszowa, wiceprezesowi Podkar-
packiego SZS, członkowi ZG SZS.

Nagrodę i Medal im. Jędrzeja Śnia-
deckiego, ustanowioną w 1975 r. przez 
Zarząd Główny SZS i redakcję Przeglą-
du Sportowego otrzymali: Ewa Czer-
ska, Eryka Foks, Jerzy Polak, Sewe-
ryn Szerla i Zygmunt Szewczyk.

Kilkanaście osób, w tym goście: 
Tadeusz Rożej z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, Zenon Dagiel - wicedy-
rektor Biura Sportu m. st. Warszawy, 
otrzymało pamiątkowe medale SZS.

Zjazd wysłuchał sprawozdania ustę-
pujących władz, ocenił pozytywnie ich 
działalność i udzielił im absolutorium.

W sprawozdaniu czytamy między 
innymi:

Utrwalanie się korzystnych pro-
cesów demokratycznych w Polsce, 
z czym mieliśmy niewątpliwie do czy-
nienia w latach 2005-2008 nie uła-
twiało bynajmniej warunków dla dzia-
łalności organizacji pozarządowych. 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów
Szkolnego Związku Sportowego

Mimo postulowanej samodzielności, 
w swej większości zdane były na wy-
konywania zadań i programów usta-
lanych przez władze administracyjne 
i samorządowe, które dla tych „wymy-
ślonych” przez siebie zadań gotowe 
były przeznaczać jakieś środki. Nie-
wielki margines pozostawał na „włas-
ne” programy, dla których SZS z tru-
dem mógł pozyskiwać jakieś wsparcie. 
Krótki okres kadencji władz różnych 
szczebli narzuca decydentom potrze-
bę koncentracji na zadaniach, któ-
rych efekty mogą być szybko osiąga-
ne i spektakularnie demonstrowane. 
W tych trzech obszarach, w jakich SZS 
działa (edukacja, zdrowie, kultura fi-
zyczna) dominują: w edukacji bardziej 
nauczanie niż wychowanie, w zdrowiu 
medycyna kliniczna a nie profilaktyka, 
w kulturze fizycznej - sport wyczyno-
wy (w tym selekcja).

Sektor trzeci - organizacje poza-
rządowe (w tym i SZS) mimo dekla-
rowanej wysokiej rangi ustrojowej są 
praktycznie uzależnione we wszyst-
kich zakresach od decydentów. Nie 
jest pewne, czy wobec słabości i roz-
proszenia wysiłków NGO osiągnie się 
w najbliższych latach jakiś znaczą-
cy postęp. Nie osiągnie się go zaś na 
pewno, jeżeli nie wzrośnie znacząco 

merytoryczne przygotowanie organi-
zacji do wymagającego partnerstwa.

Harmonijnej realizacji zadań i pozy-
skiwaniu wyższej rangi dla programów 
SZS nie sprzyjały ciągłe zmiany w struk-
turach administracji. W sierpniu 2005 r. 
w miejsce Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu powstały dwa odrębne 
resorty: Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Ministerstwo Sportu (któremu 
w lipcu 2007 r. dodano turystykę). Kon-
sekwencją tych zmian było całkowite 
przejęcie finansowania SZS przez Mi-
nisterstwo Sportu i zerwanie kruchych 
więzów w tym zakresie, jakie istniały 
poprzednio pomiędzy resortem edu-
kacji a SZS. Były to kruche więzy, ale 
dobrze rokowały, np. powierzenie SZS 
przez MENiS zadania zorganizowa-
nia Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej, 
a wcześniej jeszcze opracowanie dla 
MENiS programu rozwoju szkolnej kul-
tury fizycznej z udziałem działaczy SZS 
(pracami zespołu kierował Zbigniew 
Cendrowski). Ostatecznie jednak wysu-
wany przez SZS postulat strategiczne-
go partnerstwa w odniesieniu do kon-
taktów z MEN pozostał jedynie w sferze 
postulatów.

Lata 2005-2008 to w sferze zdro-
wia i edukacji uporczywe starania 
wielu środowisk o znaczące posze-

W CPS Dialog, w Warszawie, 
13-14 grudnia 2008 r. odbył 
się XIV Krajowy Zjazd De-
legatów Szkolnego Związ-
ku Sportowego z udziałem 
81 delegatów ze wszystkich 
Wojewódzkich SZS.
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rzenie miejsca promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej, nie tylko w szkole, ale 
i w społecznościach lokalnych i organi-
zacjach pozarządowych. W SZS działa-
nia te odzwierciedlał trochę hasłowy, 
ale bardzo trafny slogan „promocja 
zdrowia środkami kultury fizycz-
nej”. Starania te, w których SZS brał 
czynny udział, głównie za sprawą Lide-
ra, zostały uwieńczone doniosłym suk-
cesem znaczącego wzbogacenia pro-
gramów edukacji zdrowotnej w szkole 
w nowej podstawie programowej.

Zjazd wybrał nowego prezesa, 
działacza SZS z Wielkopolski, preze-
sa słynnego SKS Jantar, posła na Sejm 
RP Wojciecha Ziemniaka, wicepreze-
sami zostali Adam Szymczak, Jerzy 
Pośpiech oraz Piotr Foks, a sekreta-
rzem generalnym Dariusz Abramuk. 
W składzie zarządu znaleźli się po-
nadto przedstawiciele wszystkich wo-
jewódzkich SZS. Przewodniczącym 
Głównej Komisji Rewizyjnej został po-
nownie Henryk Pidek.

Po dyskusji, w której zgłoszono 
wiele interesujących wniosków, zjazd 
przyjął „Główne kierunki działal-
ności związku na lata 2009–2012”. 
Między innymi postanowiono:

„Działamy w dynamicznie zmienia-
jących się warunkach społecznych i eko-
nomicznych, które należy brać pod uwa-
gę przy podejmowaniu konkretnych 
decyzji. Warunki te można podzielić:
- Na te, na które nie mamy większe-

go wpływu, dotyczą warunków ze-

wnętrznych (stanu prawnego, mo-
deli systemów edukacji, zdrowia, 
kultury fizycznej, usytuowania NGO, 
kompetencji i woli władz admini-
stracyjnych i samorządowych, syste-
mu finansowania itp.). Powinniśmy 
jednak zwiększać nasze możliwości 
wykorzystania tych zmieniających 
się warunków i uczyć się nie tyl-
ko trafnego określania związanych 
z nimi trudności, ale projektowania 
i proponowania logicznych rozwią-
zań i przede wszystkim wypracowy-
wania strategii i taktyki domagania 
się stosownych zmian, zawiązywa-
nia sojuszów i uporu w dochodze-
niu do pożądanych zmian.

- Na te, które są zależne od nas, do-
tyczą nas samych, a odnoszą się do 
naszej wiedzy, znajomości faktycz-
nych potrzeb społecznych, umie-
jętności nawiązywania kontaktów, 
pozyskiwania sojuszników i nade 
wszystko postępowania zgodnie 
z pragmatycznymi zasadami do-
brej organizacji pracy. Im te para-
metry będą wyższe, tym większe 
będą możliwości działania.
XIV Zjazd uważa, że dotychcza-

sowe uchwały poprzednich zjazdów 
podejmowane pod głównymi hasła-
mi „wszystko dla zdrowia”, „wszyst-
ko dla szkoły” czy „promocja zdro-
wia środkami kultury fizycznej” 
stanowią bogate świadectwo dążeń 
związku do podejmowania najważ-
niejszych zadań leżących w głównych 

nurtach reform pedagogicznych i wy-
chowawczych, mających służyć dzie-
ciom i młodzieży. Uchwały te stanowią 
w dalszym ciągu ważne źródło inspira-
cji programowych w związku.

Szczególnie bogata treściowo 
uchwała ostatniego XIII Zjazdu SZS 
powinna być w dalszym ciągu pod-
stawową wskazówką dla działania - 
z uzupełnieniem „promocja zdrowia 
środkami kultury fizycznej - czyli to 
samo, ale lepiej i skuteczniej”.

Po analizie wszystkich podstawo-
wych źródeł inspiracji programowej 
XIV Zjazd uznał za niezbędne realizo-
wanie zadań SZS w następujących kie-
runkach:

1. Powszechnego usportowie-
nia dzieci i młodzieży

2. Zadań wynikających z wprowa-
dzenia nowej podstawy programowej 
wf i edukacji zdrowotnej

3. Inicjowania, organizowania 
i wspierania ważnych akcji aktywi-
zujących różne środowiska

4. Podejmowania ważnych ini-
cjatyw organizacyjnych, w tym na-
leżałoby powrócić do idei uznania 
Szkolnego Związku Sportowego za 
strategicznego partnera resortu edu-
kacji narodowej w zakresie krzewienia 
zdrowego stylu życia oraz wdrażania 
dzieci i młodzieży do systematycz-
nej aktywności ruchowej. ZG SZS po-
winien przedstawić MEN pakiet kon-
kretnych propozycji dotyczących tego 
strategicznego partnerstwa. 

Na zakończenie zjazdu Wojciech 
Ziemniak – nowy prezes SZS - za je-
den z priorytetowych celów SZS po-
stawił nawiązanie ściślejszej współ-
pracy z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, taka współpraca miała 
w przeszłości miejsce. - Obecnie nie 
ma w ministerstwie nawet komór-
ki zajmującej się szkolnym sportem - 
powiedział nowy prezes. - Trzeba wró-
cić do tego, co dobrze służyło przede 
wszystkim uczniom. SZS powinien być 
strategicznym partnerem resortu edu-
kacji narodowej w zakresie krzewienia 
zdrowego stylu życia i wdrażania dzie-
ci oraz młodzieży do systematycznej 
aktywności ruchowej.Honorowy prezes SZS Zbigniew Cendrowski wręcza Medal im. Jędrzeja Śniade-

ckiego pani Eryce Foks z Warszawy                                                           Fot. Henryk Pidek
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Podstawowym zadaniem naszego 
towarzystwa jest rozszerzanie uczestni-
ctwa Polaków w kulturze fizycznej po-
przez organizację przedsięwzięć w ra-
mach:
- sportu dzieci i młodzieży,
- sportu rodzinnego,
- prozdrowotnych form aktywności 

fizycznej dzieci, młodzieży i doro-
słych, 

- integracji poprzez sport,
- kształcenia i dokształcania kadr.

Oferta w tym zakresie powinna być 
nieustannie wzbogacana. Kontynuować 
należy organizację m.in. ogólnopolskich 
akcji i kampanii promujących aktywność 
ruchową: „Miesiąc dla zdrowia”, „Bieg po 
Zdrowie” i „Nadwaga wrogiem sprawno-
ści fizycznej i zdrowia”. Sportowy Turniej 
Miast i Gmin należy przekształcić w Eu-
ropejski Tydzień Sportu dla Wszystkich.

Sport dzieci i młodzieży
Sport determinuje prawidłowy roz-

wój młodego pokolenia, rozwija zainte-
resowania i umiejętności sportowe, kreu-
je zachowania prozdrowotne, zapobiega 

narastającym zjawiskom patologii spo-
łecznej. Trzeba więc tworzyć warunki i za-
chęcać do aktywności sportowej dzieci 
i młodzież, bez względu na ich spraw-
ność fizyczną i uzdolnienia sportowe.

Działania w tym zakresie należy rea-
lizować w formie:
- pozaszkolnych zajęć sportowo-rekre-

acyjnych dla dzieci i młodzieży zdra-
dzającej niedostatki koordynacji ru-
chowej,

- obozów, kolonii i zimowisk dla mło-
dzieży uzdolnionej sportowo oraz 
dzieci z rodzin o niskim statusie eko-
nomicznym,

- zajęć   spor towo -rek reac yjnych 
w miejscu zamieszkania organizowa-
nych podczas ferii zimowych i waka-
cji letnich,

- gier i zabaw sportowych oraz aktyw-
nych form turystyki.
Na 2009 r. priorytetem programowym 

jest nauka i doskonalenie pływania.

Sport rodzinny
Wiodącymi formami działalności 

w tej dziedzinie powinny być:

- zajęcia sportowe umożliwiające 
wspólne uprawianie gier zespoło-
wych oraz ćwiczeń sprawnościowo-
siłowych,

- turystyka rodzinna (udział w wy-
cieczkach, rajdach pieszych, konnych 
i rowerowych oraz spływach kajako-
wych i rejsach żeglarskich),

- imprezy sportowo-rekreacyjne, fe-
styny i zabawy tworzące klimat do 
przyjaznej rywalizacji dzieci i rodzi-
ców,

- rodzinne obozy rekreacyjno-sporto-
we, których celem będzie promowa-
nie aktywnego wypoczynku.

Aktywność ruchowa dzieci, 
młodzieży i dorosłych
Działania w tym obszarze związane 

są z promocją zdrowego stylu życia oraz 
zapobieganiem powstawaniu i rozwojo-
wi chorób cywilizacyjnych.

Proponujemy:
- popularyzowanie zapomnianych 

sportów i gier tradycyjnych wśród 
dzieci i młodzieży,

- propagowanie nowych form aktyw-

Główne kierunki działalności Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w 2009 r.

Wojciech Ziemniak, członek sejmowego klubu parlamentarnego 
Platformy Obywatelskiej został wybrany przez uczestników XIV Krajo-
wego Zjazdu w Warszawie na prezesa Szkolnego Związku Sportowego. 
Był jedynym kandydatem. W głosowaniu, w którym udział wzięło 82 de-
legatów z 16 województw, otrzymał poparcie 77 osób.

Urodzony w Czempiniu (woj. wielkopolskie), absolwent filii po-
znańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopol-
skim, przez 20 lat (1981-2001) był nauczycielem wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej w Racocie, a także jej dyrektorem, natomiast w la-
tach 2001-2005 dyrektorem Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.

Założyciel i prezes Szkolnego Klubu Sportowego „Jantar” [pisaliśmy 
o nim w biuletynie 4/2005], organizator imprez masowych dla młodzie-
ży i dorosłych, m.in. Biegów Olimpijskich, organizator wyjazdów mło-
dzieży szkolnej na igrzyska olimpijskie (Barcelona, Lillehammer, Atlan-
ta, Nagano i Sydney, Ateny), a także na zawody rangi Mistrzostw Europy 
i Świata w różnych dyscyplinach sportowych, zaangażowany w działal-
ność charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Jesienią 2005 r. został posłem piątej, a następnie szóstej kadencji 
Sejmu.

Fot. Dariusz Abramuk
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ności ruchowej dostosowanych do 
wieku, możliwości fizycznych i stanu 
zdrowia osób aktywnych zawodowo 
i starszych,

- inicjowanie akcji i przedsięwzięć za-
chęcających do stałej troski o zdro-
wie,

- organizowanie obozów profilaktycz-
no-usprawniających,

- tworzenie grup dysponseryjnych ko-
rekcyjno-wyrównawczych dla osób 
w podeszłym wieku.
W celu przeciwdziałania rozpo-

wszechnianiu się nadwagi i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży powinniśmy 
zintensyfikować działania o charakterze 
profilaktycznym i edukacyjnym.

Należy dążyć do wzbogacania oferty 
istniejących Ośrodków Zwalczania Nad-
wagi dla Osób Dorosłych oraz Ośrod-
ków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku. 
Wzmóc promocję aktywności fizycznej 
w kontekście zapobiegania nadwadze 
i otyłości poprzez podniesienie świado-
mości społecznej na temat związku mię-
dzy aktywnym trybem życia a zachowa-
niem zdrowia i sprawności.

Integracja poprzez sport 
Integracja osób sprawnych i spraw-

nych inaczej poprzez sport, rekreację 
i turystykę powinna być ważnym kierun-
kiem naszej działalności. Należy więc or-
ganizować:
- integracyjne imprezy sportowo-re-

kreacyjne i turystyczne,
- zespoły i sekcje ćwiczebne w wybra-

nych dyscyplinach gier zespołowych 
i indywidualnych (w zależności od 
stopnia niepełnosprawności),

- obozy rehabilitacyjno-sportowe,
- turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych 
w zakładach pracy chronionej.
Realizacja tych zadań wymaga 

współpracy z organizacjami działający-
mi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kształcenie 
i dokształcanie kadr

Osiągnięcie założonych celów pro-
gramowych tak w zakresie aktywności 
ruchowej dzieci i młodzieży jak i doro-
słych determinuje ilość i jakość specjali-
stów – instruktorów społecznie bądź za-
wodowo realizujących nasz program.

Dobrze wyszkolona i doskonaląca 
swoją wiedzę kadra instruktorów, me-
nedżerów i wolontariuszy sportu dla 
wszystkich gwarantuje właściwe wyko-
nywanie zadań.

W celu dalszego podniesienia ja-
kości kształcenia i kwalifikacji zawodo-
wych z możliwością poszerzania wiedzy 
należy realizować następujące zadania:
- opracowanie nowego programu 

kształcenia i dokształcenia kadr spe-
cjalistów sportu dla wszystkich oraz 
stworzenia warunków dla ich aktyw-
ności w ogniskach i klubach TKKF. 
Konieczne jest również rozszerzenie 
profilu kształcenia instruktorów i dal-
szy wzrost podmiotów szkolących;

- kontynuowanie kształcenia instruk-
torów, animatorów i menedżerów 
sportu dla wszystkich działających 
w środowisku dzieci, młodzieży, osób 
starszych oraz wśród osób z wadami 
postaw somatycznych i niepełno-
sprawnymi;

- dalsze dokształcanie kadry wolonta-
riuszy, programowców i wykładow-
ców tych szkoleń oraz zawodowych 
instruktorów, wprowadzenie no-
wych tytułów zawodowych – trene-
ra sportu dla wszystkich;

- doskonalenie kadry wykładowców, 
rozszerzanie współpracy z wykła-
dowcami z wyższych uczelni o profi-
lu wf;
Szkolenie i dokształcanie kadr po-

winno odbywać się w Centralnym 
Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym TKKF 
w Sierakowie oraz w ośrodkach posiada-
jących odpowiednią bazę.

Należy także uaktualnić materiały 
metodyczno-szkoleniowe niezbędne do 
realizacji szkoleń.

Finansowanie działalności
Źródłami finansowania naszej dzia-

łalności są składki członkowskie, docho-
dy własne, środki pozyskiwane na reali-
zację zadań publicznych, a także wpłaty 
darczyńców. Niedostateczna ilość tych 
środków stanowi najpoważniejszą ba-
rierę w realizacji wielu zadań statuto-
wych TKKF. 

Niezmiernie istotne jest więc wzmo-
żenie wysiłków mających na celu pozy-
skanie większej ilości środków finanso-
wych. W tym celu należy opracowywać 
oferty atrakcyjnych działań, które zain-

teresują ministerstwa, rządowe agendy 
terenowe, samorządy lokalne, środowi-
ska, przedsiębiorców itd. Należy pod-
jąć działania zmierzające do pozyskania 
środków z programów strukturalnych 
Unii Europejskiej.

Zadania organizacyjne
Należy nasilić działania prowadzą-

ce do:
- powstawania ognisk i klubów rekre-

acyjno-sportowych TKKF w małych 
miastach i gminach,

- zwiększenia ilości informacji o dzia-
łalności TKKF w prasie centralnej 
i gazetach lokalnych, a także w pro-
gramach regionalnych ośrodków te-
lewizyjnych i radiowych,

- tworzenia własnych witryn interne-
towych prezentujących dorobek og-
nisk, klubów i terenowych związków 
TKKF,

- utrwalania społecznego charakte-
ru towarzystwa i umacniania pozycji 
działaczy w środowisku. 
Ważnym zadaniem będzie przygo-

towanie i rozpoczęcie kampanii sprawo-
zdawczo-wyborczej przed XV Krajowym 
Zjazdem Delegatów TKKF.

W celu wymiany doświadczeń 
i organizacji wspólnych przedsięwzięć 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
należy nawiązać kontakty międzynaro-
dowe ze stowarzyszeniami o podobnym 
jak TKKF profilu działania.

Konieczne jest udzielanie pomocy 
merytorycznej działaczom ognisk, klu-
bów i terenowych związków TKKF po-
przez organizowanie doradztwa, kon-
sultacji i szkoleń.

Imprezy centralne w 2009 r.
26 V-1 VI Europejski Tydzień Sportu 

dla Wszystkich – cały kraj
5-7 VI Międzynarodowy Festiwal 

Sportu Dzieci i Młodzieży – Zamość
12-14 VI Centralny Festiwal „Sport 

i zdrowie” – Sieraków
VI–VIII Obozy sportowe dzieci i mło-

dzieży, akcja „Lato w mieście”
5 IX Nocny Bieg Bachusa – Zielona 

Góra
25-27 IX Ogólnopolski Turniej Siat-

kówki Kobiet i Mężczyzn – Kielce
27 XII Bieg Sylwestrowy im. Ryszar-

da Burgiela - Poznań
M. Borowy
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W maju tego roku odbył się kolejny 
zjazd, na którym dokonano podsumo-
wania działalności LZS za lata 2004-2007. 
Zbliża się koniec roku 2008. Ponieważ 
nie było możliwości szerszego upub-
licznienia efektów działania zrzeszenia, 
w artykule postaramy się dokonać pró-
by oceny stanu sportu i kultury fizycznej 
w środowisku wiejskim i roli, jaką odgry-
wa zrzeszenie.

Od 62 lat wiejską kulturę fizyczną 
postrzega się przez pryzmat aktywności 
Ludowych Zespołów Sportowych. Zrze-
szenie LZS jest stowarzyszeniem spor-
towym zajmującym się upowszechnia-
niem kultury fizycznej wśród wszystkich 
grup społeczności wiejskiej.

Zrzeszenie podejmuje działania 
w zakresie organizacji imprez sporto-
wych, rekreacyjnych i turystycznych, 
edukacji kadr, szkolenia sportowego - 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
a w ostatnich latach również na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Historia Ludowych Zespołów Spor-
towych to po części historia polskiego 
sportu. Dla wielu mistrzów świata, me-
dalistów olimpijskich pierwsze zetknię-
cie ze sportem miało miejsce w klu-
bach LZS.

Choć realizowane na przestrzeni 
62 lat działalności zadania i ich efek-
ty są duże, to nie spełniają oczeki-
wań, a tym bardziej potrzeb środowi-
ska w tej dziedzinie. Działania muszą 
być znacznie szersze i wszechstronniej-
sze, by zwiększyły świadomość potrze-
by aktywności ruchowej mieszkańców 
wsi i by istotnie wzrósł odsetek spo-
łeczności wiejskiej aktywnie uczestni-
czącej w sporcie. Jest to jednak zadanie 
nie tylko dla Zrzeszenia LZS.

To rolą państwa, samorządów lo-
kalnych jest tworzenie odpowiednich 
warunków i dbałość o prawidłowy 
rozwój sportu poprzez tworzenie pra-

Blaski i cienie kultury fizycznej
w środowisku wiejskim

wa regulującego zasady uczestnictwa 
w sporcie i sportowej działalności, sub-
sydiowanie ze środków budżetowych 
działalności ogniw systemu sportu. 
Zrzeszenie LZS jest jednym z elemen-
tów tego systemu. Jest realizatorem 
części zadań państwa w zakresie spor-
tu dla środowiska wiejskiego i z tych 
zadań wywiązuje się na miarę tworzo-
nych przez państwo warunków.

Organizacja imprez sportowo-re-
kreacyjnych w środowisku wiejskim 
jest bardzo złożona i trudna. Wynika to 
z dużego rozprzestrzenienia mieszkań-
ców, znacznych odległości z miejsca 
zamieszkania do szkoły, gminy, a tym 
samym do urządzeń i obiektów spor-
towych. Warunki te wymagają dużo 
większych zabiegów organizacyjnych, 
ale również większych nakładów finan-
sowych. Dokładając do tego bardzo ni-
skie dochody rodzin wiejskich i zwią-
zany z tym brak wsparcia finansowego 
z ich strony organizowanych akcji wy-
poczynkowych i imprez, działalność ta 
wymaga dużych starań działaczy LZS, 
by wypełniać swoją misję.

Stan organizacyjny LZS
Do Zrzeszenia LZS należy ok. 280 tys. 

osób, przy czym ok. 180 tys. to młodzież 
do lat 18. W ramach zrzeszenia działa 
prawie 4300 klubów, a w latach 2004-
2007 w każdym roku w imprezach or-
ganizowanych przez zrzeszenie uczest-
niczyło prawie 5,5 miliona osób! Średnio 
w każdej gminie w kraju działają pra-
wie dwa kluby LZS. Ale nie zachwycaj-
my się tą statystyką, bo wiemy, co się za 
nią kryje. Często są to jednosekcyjne klu-
by piłkarskie. W przeważającej mierze te 
kluby-ogniwa działają w oparciu o sym-
boliczne środki finansowe pozyskane od 
samorządów lub sponsorów. I to one za-
mazują obraz usportowienia środowiska 
wiejskiego. Są oczywiście również klu-

by, które prowadzą szeroką działalność 
sportową, wygrywają w swoich dyscy-
plinach współzawodnictwo młodzieżo-
we w skali kraju.

Niewątpliwie do najistotniejszych 
czynników wpływających na stan orga-
nizacyjny zrzeszenia należą zmiany spo-
łeczne zachodzące na wsi oraz stosunek 
władz lokalnych do działalności LZS, wy-
rażający się wysokością nakładów finan-
sowych na kulturę fizyczną i sport. 

Realizacja programu
Na początku lat 90. zrzeszenie prze-

żywało załamanie organizacyjne i finan-
sowe wynikające ze zmian ustrojowych 
i ekonomicznych, jakie zaszły w naszym 
kraju. W podobnej sytuacji były inne 
stowarzyszenia i organizacje sportowe. 
W związku z tym w 1996 r. z inicjatywy 
działaczy sportowych, samorządowych 
i parlamentarzystów opracowano ,,Pro-
gram na rzecz rozwoju kultury fizycznej 
w środowisku wiejskim”. Zrzeszenie zo-
stało jednym z realizatorów tego progra-
mu. W jego ramach realizuje następu-
jące zadania: ,,Sport wszystkich dzieci”, 
,,Sport dla wszystkich” i ,,Sport młodzie-
żowy, wyczynowy”. 

Sport wszystkich dzieci – podsta-
wowym celem tego zadania jest pro-
pagowanie aktywnego wypoczynku 
i wdrażanie nawyku systematycznego 
uprawiania sportu, zagospodarowanie 
czasu wolnego młodzieży, by odciągnąć 
ją od innych niepożądanych zachowań, 
w tym agresji, narkomanii i alkoholizmu. 
Zadanie to realizowane jest wspólnie ze 
szkołami, ale też w miejscu zamieszka-
nia, gdy młodzież nie ma możliwości ko-
rzystania z zajęć pozalekcyjnych i w dni 
wolne od nauki.

Niestety, od 1997 r. systematycz-
nie maleją dotacje na realizację tych za-
mierzeń, a co za tym idzie liczba imprez 
i uczestników. W 1997 r. imprez było 440, 
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uczestniczyło w nich ponad 200 tys. 
młodzieży, a w 2007 r. – 24 imprezy i ok. 
9 tys. uczestników. Zmniejszyły się pra-
wie o połowę dotacje na akcję „Sporto-
we wakacje”. W 2004 r. skorzystało z nich 
ponad 1600 dzieci, w 2008 r. tylko 775. 
Dotacje na ten cel pochodziły ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, na 
wypoczynek letni pozyskano także środ-
ki z innych instytucji – AMiRR, KRUS – 
były one jednak symboliczne. W 2004 r. 
skorzystało z nich ok. 550 dzieci, w 2008 
r. nie było dofinansowania dla LZS.

Sport dla wszystkich – podstawo-
wym celem imprez masowych organi-
zowanych w zrzeszeniu jest aktywizo-
wanie i mobilizowanie środowiska do 
czynnego udziału w sporcie, rekreacji 
i aktywnym wypoczynku. Oferta skie-
rowana jest do wszystkich chętnych 
mieszkańców wsi bez względu na wiek 
i sprawność fizyczną. Każdego roku 
w takich imprezach biorą udział setki ty-
sięcy uczestników. Dzięki dobrej ich or-
ganizacji udało się pozyskać nowych 
sojuszników – samorządy lokalne, szko-
ły i inne instytucje działające w środo-
wisku wiejskim. Środki otrzymane na 
ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
przeznaczane są na organizację central-
nych imprez masowych, a także prze-
kazywane do województw, co łagodzi 
niekorzystne tendencje w części z nich, 
gdzie występuje brak zainteresowania 
działalnością sportową LZS przez wła-
dze samorządowe.

A są to przykłady kompromitujące, 
np. w 2007 r. w 5 województwach zrze-
szenie otrzymało dotację w wysokości 
od 20 do 60 tys. zł na cały rok. Tylko w 6 

województwach dofinansowanie dzia-
łalności LZS wynosiło ponad 300 tys. 
złotych. W 1997 r. z dotacji uzyskanych 
z ministerstwa zorganizowano 450 cen-
tralnych i wojewódzkich imprez sporto-
wych, w których uczestniczyło ponad 
280 tys. osób, w 2007 imprez było 244, 
a uczestników 140 tysięcy. Dlaczego? 
Dotacja była niższa o prawie 60%!

Jakie imprezy masowe w ramach 
tego zadania realizuje zrzeszenie? Naj-
ważniejsze to Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS, Igrzyska Młodzieży Szkolnej LZS, 
Ogólnopolski Turniej Dziewcząt i Chłop-
ców ,,Piłkarska Kadra Czeka”, Turniej Sza-
chowy o ,,Złotą Wieżę”, ogólnopolskie 
masowe biegi przełajowe – wiosenne 
i jesienne. Prawie wszystkie finały cen-
tralne tych imprez poprzedzane są sy-
stemem eliminacji od szczebla gminne-
go do wojewódzkiego.

W ostatnich latach zrzeszenie zajęło 
się też działalnością na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Upośledzenie zdrowotnie 
i socjalne osób niepełnosprawnych na 
wsi powoduje, że w większości przypad-
ków osoby te są wyłączone z normalne-
go rytmu życia, skazane na samotność, 
a ich aktywność ogranicza się do włas-
nego domu. 

Ze względu na fakt, że środowi-
sko wiejskie cierpi na braki w bazie 
kulturalnej, pewną formą rozrywki 
i integracji są właśnie zawody sporto-
we i imprezy rekreacyjne, pozwalają-
ce przezwyciężyć osobom niepełno-
sprawnym osamotnienie i monotonię 
życia codziennego, a przede wszystkim 
niechęć i uprzedzenie. W 2004 r. zrze-
szenie zorganizowało 10 takich imprez 

integracyjnych – uczestniczyło w nich 
ponad 1800 osób, w 2008 – 25, uczest-
ników było już ponad 4700. To jednak 
tylko ułamek potrzeb.

Od 2007 r. zrzeszenie realizuje tak-
że zadanie ,,Upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu w rodzinie oraz różnych 
grupach zawodowych i społecznych”. 
Skierowane jest ono do wszystkich 
mieszkańców wsi, jednak ze szczegól-
nym uwzględnieniem rodzin wiejskich. 
Organizowane są imprezy o zasięgu 
ogólnopolskim,  międzyregionalnym 
i wojewódzkim w formie festynów re-
kreacyjnych, pikników, zawodów spor-
towych i ekoturystyki. W ubiegłym roku 
takich imprez było 44 (ponad 12 tys. 
uczestników), w tym już 200 i ponad 41 
tysięcy uczestników, ale też dotacja na 
ten cel wzrosła ponad trzykrotnie. 

W ubiegłym roku zrzeszenie roz-
poczęło realizację programu – Promo-
cja aktywności fizycznej w kontekście 
zapobiegania nadwadze pn. ,,Trzymaj 
formę”. Oprócz namawiania do upra-
wiania sportu, istotnym elementem 
organizowanych imprez są spotkania 
z lekarzem, dietetykiem, pogadanki 
o zdrowym trybie życia oraz promocja 
produktów ekologicznych. W 2007 r. 
odbyły się 34 takie imprezy, w któ-
rych uczestniczyło ponad 14 tys. osób, 
w 2008 r. 4 imprezy – udział 500 osób 
(dotacja czterokrotnie mniejsza).

Organizatorzy sportu
Żeby te tysiące imprez mogło się od-

być, potrzebni są liderzy, organizatorzy 
i menedżerowie sportu. Nie wszystko 
mogą robić działacze społeczni. Dlate-
go w oparciu o posiadane kadry od czte-
rech lat zrzeszenie realizuje program „Or-
ganizator”. Ma on na celu złagodzenie 
braku kadr etatowych w gminach i po-
wiatach odpowiedzialnych za realizację 
zadań z zakresu sportu i turystyki.

Organizatorzy sportu mają prowa-
dzić i wspomagać działalność sportowo-
rekreacyjną stowarzyszeń i samorządów 
wszystkich szczebli. I są już tego efek-
ty. Na przykład w 2007 r. 210 tak prze-
szkolonych osób zorganizowało ponad 
11 tysięcy imprez dla ponad 1,1 miliona 
uczestników z całego kraju. 

Zlot w Mielnie, 2-4 X 2008 r.
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Sport wyczynowy
(młodzieżowy)

To zadanie przynosi najbardziej wi-
doczne i wymierne efekty. Tytuł mistrz 
świata, mistrza Europy, medal igrzysk 
olimpijskich – to magnesy przyciągające 
dzieci i młodzież do sportu. 

Sport młodzieżowy, wyczynowy 
w zrzeszeniu to ponad 20% punktów 
zdobywanych przez zawodników LZS 
w systemie sportu młodzieżowego. Rea-
lizowany jest przez ponad 4271 klubów 
i ponad 182 tys. młodzieży do 18 lat ćwi-
czącej w tych klubach.

Krajowe Zrzeszenie LZS posiada 
spójny system szkolenia sportowego. 
Pierwszy kontakt ze sportem następuje 
podczas imprez organizowanych w ra-
mach sportu dla wszystkich. Kolejnym 
etapem jest szkolenie wstępne w ra-
mach ,,wiodących” LKS. Szkolenie spe-
cjalistyczne to szkolenie w OSSM Z LZS. 
Dodatkowym wzmocnieniem jest or-
ganizacja zawodów o mistrzostwo LZS 
jako głównych sprawdzianów przygo-
towania do najważniejszych imprez 
w kraju. Natomiast centralne zgrupowa-
nia to szkolenie głównie specjalistyczne. 
Wszelkie działania Zrzeszenia LZS w tym 
zakresie są powiązane ze szkoleniem 
prowadzonym przez polskie związki 
sportowe. 

Zrzeszenie organizuje mistrzostwa 
LZS w 10 dyscyplinach sportowych. Wio-
dące Ludowe Kluby Sportowe obejmu-
ją ok. 10 tys. zawodników. W Ośrodkach 
Szkolenia Młodzieży LZS szkoleniem ob-
jętych jest ok. 600 zawodników (efekty 
szkolenia sportowego w LZS w sporcie 
młodzieżowym w 2008 r. przedstawia-
my w dalszej części artykułu). 

Na przestrzeni 10 lat nastąpił po-
nad trzykrotny wzrost liczby zdobytych 
przez zrzeszenie punktów oraz sklasyfi-
kowanych klubów w sporcie młodzieżo-
wym, co przekłada się również na wyniki 
międzynarodowe. 

Rok 2008
W tym roku dofinansowanie dzia-

łalności Zrzeszenia ze środków Minister-
stwa Sportu i innych było o ponad 40% 
wyższe niż w roku 2007, co pozwoliło 

na pełniejszą realizację przyjętego pro-
gramu. Zrzeszenie też po raz pierwszy 
otrzymało środki na zakup sprzętu dla 
klubów LZS.

Choć program przyjęty na 2008 r. 
jest jeszcze w trakcie realizacji, moż-
na stwierdzić, że zrzeszenie zorga-
nizowało w tym roku: 16 mistrzostw 
Zrzeszenia LZS dla 2200 uczestników 
w 8 dyscyplinach sportu, 16 zgrupo-
wań w 5 dyscyplinach sportu, dla 114 
WLKS – około 5500 zawodników, 70 
OSSM LZS dla 624 zawodników, w ak-
cji ,,Sportowe wakacje” wzięło udział 
775 osób, zorganizowano cykl im-
prez dla młodzieży ,,Lato z LZS” – 
49 imprez dla 18 916 uczestników, 
315 imprez centralnych i wojewódz-
kich w ramach sportu dla wszystkich, 
w tym Igrzyska LZS w Słubicach, 200 
imprez dla rodzin i różnych grup za-
wodowych – ponad 40 tys. uczest-
ników, 25 imprez integracyjnych dla 
4716 osób niepełnosprawnych oraz 
18 szkoleń dla 625 działaczy i organi-
zatorów sportu, a także 9 imprez i 6 
szkoleń turystycznych. Jak widać wa-
chlarz imprez jest szeroki – od zaba-
wy w sport dla dzieci przez sport ro-
dzinny i wyczynowy po turystykę. 

Jak już wielokrotnie podkreślano, to 
jednak kropla w morzu potrzeb. Nadal 
trzeba zwiększać działania w zakresie 
upowszechniania sportu w środowisku 
wiejskim, wsparcia wymagają Ludowe 
Kluby i Zespoły Sportowe. Zwiększenie 
nakładów na sport wyczynowy może 
poszerzyć selekcję w wielu dyscyplinach 

sportu i wpłynąć na podwyższenie po-
ziomu sportowego. To ważne w kontek-
ście olimpiady w Londynie.

Dzisiaj już nie wszystko można zro-
bić, opierając się na działaczach społecz-
nych. Organizacja imprez sportowych, 
zwłaszcza na wsi, wymaga profesjonali-
zmu i ogromnego wkładu pracy. 

Udział LZS 
we współzawodnictwie 

młodzieżowym w 2008 r.
Oceniając pracę i dorobek Zrzesze-

nia LZS w 2008 r., możemy powiedzieć, 
że spełniliśmy dobrze swoje obowiąz-
ki. Kluby LZS we współzawodnictwie 
młodzieżowym zdobyły ponad 27 699 
punktów, co stanowi ponad 20% punk-
tów w sporcie młodzieżowym. Mówiąc 
obrazowo – co 5 punkt we współzawod-
nictwie w 2008 r. zdobywali zawodnicy 
LZS. Sklasyfikowano 614 klubów w 52 
z 65 dyscyplin sportowych rozgrywa-
nych w 2008 r. Najwięcej możliwych do 
zdobycia punktów wywalczyły zawod-
niczki w zapasach kobiet - 80,05%.

W innych dyscyplinach wynik przed-
stawia się następująco: w zapasach st. 
wol. M – 68,20%, podnoszenie ciężarów 
– 65,96%, kolarstwo – 64,94%, łuczni-
ctwo – 58,84%, narciarstwo klasyczne – 
39,86% i lekka atletyka ponad 34 %.

W klasyfikacji zrzeszenia pierwsze 
miejsce zdobyło województwo lubel-
skie – 2895,03 pkt. wywalczyły 42 klu-
by, drugie miejsce i 2816,67 pkt. ma na 
swoim koncie województwo wielko-
polskie, zdobyło je 67 klubów, a trzecie 
miejsce zajęło województwo mazowie-
ckie – 2643,13 pkt. – 41 klubów. Punk-
ty zdobyte przez lubelskie LZS stanowią 
ponad 44 % punktów zdobytych przez 
wszystkie województwa w tym współ-
zawodnictwie.

W 2008 r. w klasyfikacji 20 najlep-
szych klubów w kraju 4 to kluby LZS. Naj-
wyżej sklasyfikowany został WLKS Siedl-
ce Iganie Nowe – na 12. miejscu, na 14. 
znalazła się Stal Grudziądz, na 16. Podla-
sie Białystok, a na 18. Agros Zamość.

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w 2008 r. 
zdobywali punkty dla 271 powiatów na 
363 sklasyfikowane oraz dla 449 gmin na 
842 sklasyfikowane w systemie.

Igrzyska LZS
w Słubicach, 2008 r.
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Najlepsze kluby w Polsce w systemie 
młodzieżowym w poszczególnych dy-
scyplinach: 

Lekka atletyka
– Podlasie Białystok – 502,75 pkt.
Kolarstwo 
– trzy pierwsze kluby w Polsce to 

kluby LZS 
– 1. miejsce ALKS Stal Grudziądz – 

749,3 pkt. 
Łucznictwo 
– dwa najlepsze kluby w kraju to klu-

by LZS
– 1. miejsce Łucznik Żywiec – 266,1 pkt.
Podnoszenie ciężarów 
– trzy najlepsze kluby to kluby LZS 
– 1. miejsce WLKS Siedlce Iganie 

Nowe – 316,5 pkt. 
Tenis stołowy 
– najlepszy klub w Polsce GLKS Na-

darzyn – 183,5pkt. 
Zapasy st. klasyczny 
– trzy kluby najlepsze w kraju to klu-

by LZS
– 1. miejsce Sobieski Poznań – 276,5 

pkt.
Zapasy st. wol. M 
– trzy najlepsze to kluby LZS
– 1. miejsce LKS Orzeł Namysłów – 

222 pkt. 
Narciarstwo klasyczne 
– 2. miejsce w Polsce Poroniec Poro-

nin – 352 pkt. 
Zapasy kobiet 
– cztery kluby z czołówki to LZS

– 1. miejsce WLKS Siedlce Iganie 
Nowe - 249 pkt.

Biegi przełajowe 
– dwa najlepsze to LZS 
– 1. miejsce WLKS Siedlce Iganie Nowe
Piłka nożna kobiet 
– 1. miejsce Medyk Konin – 166 pkt. 
Hokej kobiet na trawie 
– 1. miejsce ULKS Dwójka Nysa
Badminton 
– dwa najlepsze to LZS 
– 1. Technik Głubczyce – 141,38 pkt.
Szczegółowe wyniki będą ocenia-

ne przez kluby i województwa przy roz-
liczaniu zadań szkoleniowych za 2008 r. 
Wyniki te będą też podstawą do przyję-
cia klubów do Ośrodków LZS, WLKS na 
2009 r. Generalnie możemy powiedzieć, 
że założone plany w skali krajowej zosta-
ły zrealizowane. Gratulujemy osiągnięć 
w 2008 r., dziękujemy wszystkim szkole-
niowcom, działaczom i zawodnikom.

Uzyskanie takich wyników było 
możliwe dzięki środkom finansowym 
skierowanym do środowiska wiejskiego 
i Zrzeszenia LZS z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Najlepsze kluby w LZS w dyscypli-
nach wiodących
Kolarstwo
ALKS Stal Grudziądz KPM 749,30
Pacyfik Toruń KPM 353,30
KK Ziemia Dar. Darłowo ZPM 337,00
Lekkoatletyka
Podlasie Białystok PDL 502,75

ZLKL Zielona Góra LBU 224,67
Agros Zamość LUB 189,13
Łucznictwo
Łucznik Żywiec ŚL 266,10
Stella Kielce ŚWI 163,66
Agros Zamość LUB 115,00
Zapasy wolne M
LKS Orzeł Namysłów OPO 222,00
Ceramik Krotoszyn WLP 145,00
AKS Białogard ZPM 139,00
Spartakus Pyrzyce ZPM 120,00
Zapasy K
WLKS Siedlce-Iganie N. MAZ 249,00
Cement-Gryf Chełm LUB 163,00
Agros Zamość LUB 124,50
Sobieski Poznań WLP 114,00
Agros Żary  LBU 90,50
Spartakus Pyrzyce ZPM 61,75
Zapasy klasyczne
Sobieski Poznań WLP 276,50
AKS Piotrków Tryb. ŁDZ 170,05
Agros Żary LBU 148,00
Podnoszenie ciężarów
WLKS Siedlce-Iganie N. MAZ 316,50
Mazovia Ciechanów MAZ 235,00
Znicz Biłgoraj LUB 199,00
Unia Hrubieszów LUB 172,50
UKS Talent Wrocław DŚL 132,00
Tenis stołowy
GLKS Nadarzyn MAZ 183,50
MLKS Ostródzianka Ostr. WM 116,63
Stella Gniezno WLP 104,25
Narciarstwo klasyczne M
Poroniec Poronin MŁP 352,75
Wisła Ustronianka ŚL 220,67
Klimczok Bystra ŚL 109,00
LKS Witów Msz. Górna MŁP 103,00
Punktacja województw
lubelskie 2895,03
wielkopolskie 2816,67
mazowieckie 2643,13
kujawsko-pomorskie 2383,78
śląskie 2174,11
dolnośląskie 2170,79
zachodniopomorskie 2092,76
podlaskie 1719,93
lubuskie 1574,54
małopolskie 1449,74
warmińsko-mazurskie 1352,2
łódzkie 1230,16
opolskie 965,59
pomorskie 938,17
świętokrzyskie 849,68
podkarpackie 443,07Igrzyska LZS w Słubicach, 2008 r.
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22-23 listopada 2008 r. na terenie 
powiatu ełckiego odbył się II Mazur-
ski Samorządowy Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej „Integracja poprzez sport”. 
Zawody odbywały się pod patrona-
tem prezesa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, starosty ełckiego i wójta gmi-
ny Ełk.

Główne cele zawodów:

- uaktywnienie samorządów i in-
nych jednostek działających w śro-
dowisku wiejskim na rzecz kultury 
fizycznej i sportu.

- integracja między samorządami 
gminnymi, powiatowymi i woje-
wódzkimi,

- promowanie czynnego i zdrowego 
wypoczynku,

- nawiązanie kontaktów między 
gminami, powiatami, wojewódz-
twami,

- wymiana doświadczeń dotyczą-
cych nie tylko sfery działalności 
kulturalnej i sportowej, ale także 
codziennej samorządowej rzeczy-
wistości.
Uroczystego otwarcia zawodów 

Integracja poprzez sport
II Mazurski Samorządowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej, 
22-23 XI 2008

dokonał Antoni Polkowski - wójt gmi-
ny Ełk w obecności zaproszonych go-
ści: Wacława Hurko – zastępcy prze-
wodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS, Waldemara Buszana – dyrektora 
Departamentu Sportu Warmińsko-Ma-
zurskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Dariusza Górskiego – przedstawi-
ciela Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
Wacława Wasieli – zastępcy prze-
wodniczącego Warmińsko-Mazurskie-
go Zrzeszenia LZS, Marka Jaczuna – 
sekretarza Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS.

Wszystkie mecze toczyły się 
w prawdziwej sportowej atmosfe-
rze, co jest rzadko spotykane na boi-
skach piłkarskich i halach sportowych. 
W przeprowadzonych 42 spotkaniach 
sędziowie nie wręczyli zawodnikom 
żadnych żółtych ani czerwonych kar-
tek. Jak oceniają sędziowie i organi-
zatorzy, takie zachowanie jest god-
ne naśladowania. Turniej przebiegał 
w bardzo miłej i sportowej atmosfe-
rze, bardzo kulturalne zachowanie ce-
chowało zawodników, trenerów, kie-
rowników drużyn.

W zawodach uczestniczyły nastę-
pujące drużyny:

- Kancelaria Sejmu

- Kancelaria Senatu

- Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego

- Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

- Gmina Stoczek Łukowski

- Gmina Grajewo

- Urząd Gminy w Iłowie Osadzie

- Urząd Miejski w Biskupcu

- Gmina Prostki

- Gmina Dywity

- Gmina Purda

- Gmina Dźwierzuty

- Gmina Dąbrówno

Wyniki grupy A
1. Gmina Ełk - Kanc. Sejmu 0:3 Vo
2. Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego - Gmi-
na Dywity 6:2

3. Gmina Purda – Gmina Ełk 3:0 Vo
4. Kancelaria Sejmu - Urząd Marszałkow-

ski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2:2
5. Gmina Dywity - Gmina Purda
6. Urząd Marszałkowski Woj. Kujaw-

sko-Pomorskiego - Gmina Ełk 3:0 Vo
7. Kancelaria Sejmu - Gm. Dywity 6:2
8. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-

Pomorskiego - Gmina Purda 5:2
9. Gmina Ełk - Gmina Dywity 0:3 Vo
10. Kancelaria Sejmu - Gm. Purda 6:2

Tabela grupy A. Hala Sportowa 
w Stradunach
1. Kancelaria Sejmu 10 17:6
2. U. Marszałk. w Toruniu 10 16:6
3. Gmina Dywity 6 13:14
4. Gmina Purda 3 9:17
5. Gmina Ełk 0 0:12

Wyniki grupy B
1. Powiat Ełcki – Gmina Stoczek Łu-

kowski 0:3 Vo
2. Urząd Miejski w Biskupcu – Gmina 

Iłowo Osada 4:0
3. Gmina Grajewo – Pow. Ełcki 3:0 Vo
4. Gmina Stoczek Łukowski - Urząd 

Miejski w Biskupcu 1:9
5. Gmina Iłowo Osada - Gmina Gra-

jewo 2:1
6. Urząd Miejski w Biskupcu - Powiat 

Ełcki 3:0 Vo
7. Gmina Stoczek Łukowski - Gmina 

Iłowo Osada 1:5
8. Urząd Miejski w Biskupcu - Gmina 

Grajewo 7:1
9. Powiat Ełcki – Gmina Iłowo Osada 

0:3 Vo
10. Gmina Stoczek Łukowski - Gmina 

Grajewo 4:4
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Tabela grupy B. Hala Sportowa 
w Stradunach
1. UM w Biskupcu 15 23:2
2. Gmina Iłowo Osada 9 10:6
3. Gmina Grajewo 4 9:18
4. Gm. Stoczek Łukowski 4 9:18
5.  Powiat Ełcki 0 0:12

Wyniki grupy C
1. Gm. Prostki - Kanc. Senatu 1:1
2. Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-

Mazurskiego – Gm. Dźwierzuty 3:1
3. Gm. Dąbrówno - Gm. Prostki 1:4
4. Kanc. Senatu - U. Marszałkowski 

Woj. Warmińsko-Mazurskiego 4:1
5. Gmina Dźwierzuty - Gmina Dą-

brówno 3:1
6. U. Marszałkowski Woj. Warmińsko-

Mazurskiego - Gmina Prostki 3:1
7. Kanc. Senatu - Gm. Dźwierzuty 4:2
8. U. Marszałkowski Woj. Warmińsko-

Mazurskiego - Gm. Dąbrówno 0:2
9. Gm. Prostki - Gm. Dźwierzuty 2:3
10. Kanc. Senatu - Gm. Dąbrówno 4:2

Tabela grupy C
1. Kancelaria Senatu 10 13:6
2. Urząd Marszałkowski Woj. Warmiń-

sko-Mazurskiego 6 7:8
3. Gmina Dźwierzuty 6 9:10
4. Gmina Prostki 4 8:8
5. Gmina Dąbrówno 3 6:11

Z grupy awansowały do dalszych 

gier drużyny, które zajęły miejsca 1-2 
w grupie oraz dodatkowo dwie dru-
żyny, które zajęły 3. miejsce w grupie 
z najlepszym bilansem punktów.

W drugi dzień zmagań sporto-
wych w ¼ finału Kancelaria Sejmu po-
konała Gminę Dźwierzuty 2:1, Gmina 
Iłowo Osada pokonała Urząd Marszał-
kowski w Olsztynie 2:0, Urząd Marszał-
kowski w Toruniu pokonał Kancelarię 
Senatu 4:1, Urząd Miejski w Biskupcu 
pokonał Dywity 7:2.

W ½ finału Kancelaria Sejmu po-
konała Gminę Iłowo Osadę 4:1, Urząd 
Miejski w Biskupcu pokonał Urząd 
Marszałkowski w Toruniu 1:0. W me-
czu o 3. miejsce Urząd Marszałkowski 
w Toruniu pokonał Gminę Iłowo Osa-
dę 5:0. W finale Urząd Miejski w Bi-
skupcu pokonał Kancelarię Sejmu 3:0.

Puchar Fair Play otrzymała 
Gmina Stoczek Łukowski, woj. 
lubelskie.

Najwszechstronniejszym zawod-
nikiem turnieju uznano Mirosława 
Wołynica reprezentującego drużynę 
Urzędu Miejskiego w Biskupcu. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju został 
Daniel Grzymkowski – Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Tytuł najlepszego za-
wodnika turnieju stał się udziałem 
Marka Konopki – senatora RP.

Uroczystego podsumowania tur-
nieju dokonał wójt gminy Ełk – An-
toni Polkowski w obecności posła na 
Sejm Andrzeja Orzechowskiego, se-
natora RP – Marka Konopki, Dariusza 

Górskiego reprezentującego PZPN, 
Michała Tyszkiewicza – naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju Powia-
tu Starostwa Powiatowego w Ełku, 
Marka Jaczuna – sekretarza Warmiń-
sko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. Za-
wody jako spiker poprowadził Wac-
ław Wasiela z Działdowa (zastępca 
przewodniczącego Warmińsko-Ma-
zurskiego Zrzeszenia LZS). W turnieju 
udział wzięły samorządy z następują-
cych województw: lubelskiego, mazo-
wieckiego, podlaskiego, kujawsko-po-
morskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Organizatorzy serdecznie dziękują za 
okazaną pomoc dyrekcji szkoły i pra-
cownikom z Wiśniowa Ełckiego i Stra-
dun oraz wszystkim sędziom za wzo-
rowe sędziowanie.

Turniej był dofinansowany ze 
środków otrzymanych z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Starostwa Powia-
towego w Ełku, Urzędu Gminy w Ełku, 
Samorządu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazur-
skiego Zrzeszenia LZS. Organizatorem 
turnieju było Gminne Zrzeszenie LZS 
w Ełku przy współudziale:
- Warmińsko Mazurskiego Zrzesze-

nia LZS
- Urzędu Gminy w Ełku
- Starostwa Powiatowego w Ełku
- Centrum Kultury i Sportu Gminy 

Ełk w Stradunach
Patronat medialny nad imprezą ob-

jęły TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gaze-
ta Olsztyńska - Rozmaitości Ełckie

Tomasz Bartnik
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19-21 września 2008 r. w Kielcach 
odbyły się XVI Ogólnopolskie Igrzy-
ska Młodzieży Salezjańskiej. Wzię-
ło w nich udział około 1000 młodych 
sportowców salezjańskich (dziewcząt 
i chłopców) reprezentujących 30 sto-
warzyszeń lokalnych SALOS, których 
reprezentanci zakwalifikowali się do 
kieleckiego finału w wyniku całorocz-
nych eliminacji.

Ceremonia otwarcia igrzysk odby-
ła się w hali sportowej MOSiR w Kiel-
cach. Wzięli w niej udział najwyżsi 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i kościelnych, z JE bp Marianem 
Florczykiem - delegatem Episkopa-
tu Polski ds. duszpasterstwa sportow-
ców, Andrzejem Sygutem - wice-
prezydentem miasta Kielc, Jackiem 
Nowakiem - przewodniczącym Rady 
Miasta, ks. Dariuszem Bartochą sdb 
- zastępcą inspektora prowincji kra-
kowskiej oraz ks. Edwardem Pleniem 
sdb - krajowym duszpasterzem spor-
towców. Wymienieni skierowali do 
uczestników okolicznościowe prze-
mówienia. Część artystyczną uświet-
niły występy młodzieżowego klubu 
tańca „Jump”, a także teatru „Jeden”. 

W sobotę 20 września w katedrze 
kieleckiej odbyła się uroczysta msza 
św. dla uczestników igrzysk, której 
przewodniczył ordynariusz diecezji 
kieleckiej bp Kazimierz Ryczan.

Uczestnicy (dziewczęta i chłop-
cy) rywalizowali w dwóch kategoriach 

wiekowych: kat. A – 1991 i młodsi, kat. 
B – 1993 i młodsi, w następujących dy-
scyplinach: koszykówka, piłka nożna, 
piłka siatkowa i tenis stołowy. Oto wy-
niki rywalizacji sportowej:

Piłka siatkowa dziewcząt
Kat. A: 1. SALOS Szczecin, 2. SALOS 

Kielce, 3. SALOS Kraków
Kat. B: 1. SALOS Kielce, 2. SALOS 

Łódź św. Teresa, 3. SALOS Lublin

Piłka siatkowa chłopców
Kat. A: 1. SALOS Kielce, 2. SALOS 

Płock, 3. SALOS Zabrze
Kat. B: 1. SALOS Ostróda, 2. SALOS 

Bydgoszcz, 3. SALOS Kielce

Koszykówka dziewcząt
Kat. A: 1. SALOS Płock, 2. SALOS 

Słupsk, 3. SALOS Ostrów Wlkp.
Kat. B: 1. SALOS Słupsk, 2. SALOS 

Płock, 3. SALOS Czaplinek

Koszykówka chłopców
Kat. A: 1. SALOS Ełk, 2. SALOS 

Ostrów Wlkp., 3. SALOS Płock
Kat. B: 1. SALOS Ostrów Wlkp., 

2. SALOS Dobieszczyzna, 3. SALOS 
Łódź św. Teresa

Piłka nożna chłopców
Kat. A: 1. SALOS Suwałki, 2. SALOS 

Oświęcim, 3. SALOS Sieradz
Kat. B: 1. SALOS Suwałki, 2. SALOS 

Sieradz, 3. SALOS Płock

Tenis stołowy – gra pojedyncza 
dziewcząt
Kat. A: 1. SALOS Suwałki (Paulina 

Opanowska), 2. SALOS Suwałki (Wio-
leta Nowosadko), 3. SALOS Sokołów 
Podlaski (Dorota Wołosz)

Kat. B: 1. SALOS Suwałki (Ewelina 
Karczewska), 2. SALOS Suwałki (Ewe-
lina Bobrowska), 3. SALOS Chojnice 
(Agata Chmielewska)

Tenis stołowy – gra pojedyncza 
chłopców
Kat. A: 1. SALOS Przemyśl (Damian 

Czekański), 2. SALOS Sokołów Podla-
ski (Marcin Brewczuk), 3. SALOS Lublin 
(Przemysław Śliwiński)

Kat. B: 1. SALOS Sokołów Podlaski 
(Krzysztof Rytel), 2. SALOS Lublin (Ma-
rek Zięba), 3. SALOS Przemyśl (Piotr 
Partyka)

Tenis stołowy – gra drużynowa 
dziewcząt
Kat. A: 1. SALOS Suwałki, 2. SALOS 

Chojnice, 3. SALOS Dzierżoniów
Kat. B: 1. SALOS Suwałki, 2. SALOS 

Chojnice, 3. SALOS Sępopol

Tenis stołowy – gra drużynowa 
chłopców
Kat. A: 1. SALOS Lublin, 2. SALOS 

Suwałki, 3. SALOS Sokołów Podlaski
Kat. B: 1. SALOS Sokołów Podlaski, 

2. SALOS Dzierżoniów, 3. SALOS Lublin

XVI XVI Ogólnopolskie IgrzyskaOgólnopolskie Igrzyska
Młodzieży SalezjańskiejMłodzieży Salezjańskiej

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 
nt. Humanistyczne aspekty sportu i turystyki

25 października br. w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Warszawie odby-
ło się Ogólnopolskie Sympozjum Na-
ukowe nt. Humanistyczne aspekty 
sportu i turystyki. Zgromadziło ono 
najwybitniejszych  intelektualistów 
z całej Polski, reprezentujących różno-
rodne środowiska naukowe (Uniwer-

sytet Jagielloński, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Akademie Wychowania 
Fizycznego z Gdańska, Krakowa, Kato-
wic i Warszawy i wiele innych uczelni), 
a także przedstawicieli różnych dyscy-
plin naukowych takich jak: filozofia, 
teologia, socjologia, antropologia kul-
turowa, psychologia, pedagogika, na-

uki historyczne oraz nauki o organiza-
cji kultury fizycznej.

Sympozjum otworzyła JM Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie prof. 
dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer oraz 
Inspektor Towarzystwa Salezjańskie-
go ks. dr Sławomir Łubian sdb.
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W pierwszej części zatytułowanej 
„Sport i turystyka w perspektywie filo-
zoficznej”, której przewodniczyli prof. 
zw. dr hab. Jerzy Kosiewicz i dr Hali-
na Zdebska, wystąpili: prof. zw. dr hab. 
Józef Lipiec z tekstem „Nieprzetarte 
szlaki”, ks. prof. zw. dr hab. Stanisław 
Kowalczyk z referatem „Sport w per-
spektywie humanizmu integralno-dy-
namicznego” oraz prof. dr hab. Maria 
Zowisło z prezentacją „Człowiek, cie-
lesność i sport w filozofii Karola Woj-
tyły – Jana Pawła II”.

W drugiej części zatytułowanej 
„Socjologiczne interpretacje sportu 
i turystyki”, której przewodniczyli prof. 
zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk i dr 
Małgorzata Okupnik, wystąpili: prof. 
zw. dr hab. Kazimierz Doktór z refe-
ratem „Współczynnik humanistyczny 
sportu”, dr Michał Lenartowicz z pre-
zentacją „Ponowoczesność jako teo-
retyczna perspektywa analiz sportu 
i rekreacji” oraz red. Tadeusz Olszań-
ski z referatem „Dwa bieguny: sport 
czy towar?”

W trzeciej części zatytułowanej 
„Pedagogiczne aspekty sportu i tury-
styki”, której przewodniczyli prof. zw. 
dr hab. Zofia Żukowska i ks. dr Jan 
Niewęgłowski sdb, wystąpili: prof. 
zw. dr hab. Andrzej Pawłucki z refe-
ratem „Sens sportu według pedago-
ga”, dr Edyta Wolter z prezentacją „Wy-
chowawcza funkcja sportu i rekreacji 

w aspekcie ponowoczesnego impe-
ratywu kulturowego” oraz dr Jolanta 
Derbich z tekstem „Jan Paweł II – tury-
sta w drodze do Boga i człowieka”.

Wszystkie zaprezentowane refe-
raty i dyskusja nie pozostawiły wątpli-
wości, że sport i turystyka wymagają 
refleksji z pozycji humanizmu. Bo one, 
podobnie jak społeczeństwa nowo-
czesne, stale się przeobrażają. Z jednej 
strony owe przeobrażenia polegają na 
postępie w różnych sferach i płaszczy-
znach omawianych dziedzin, z drugiej 
natomiast ów postęp rodzi nowe oba-
wy i zagrożenia. W związku z tym po-
trzebne jest dialektyczne wyczulenie, 
co w tym przypadku oznacza, że sport 

i turystyka zmieniając się, wymagają 
ciągłej i pogłębionej analizy, wszystko 
po to, aby ich rozwój zmierzał w stro-
nę paradygmatu humanizmu i stano-
wił zaprzeczenie idei starożytnego 
amfiteatru Flawiuszów – Koloseum.

W przerwie odbyła się miła uro-
czystość inaugurująca obchody 80-le-
cia Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Warto też wspomnieć o wydanej 
przez Akademię Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie i Salezjańską Orga-
nizację Sportową RP monografii pod 
redakcją Zbigniewa Dziubińskiego, 
która mieści blisko 60 ciekawych teks-
tów poświęconych sportowi i turysty-
ce. Zatytułowana jest „Humanistyczne 
aspekty sportu i turystyki”.

Organizatorzy zapraszają na sympo-
zjum nt. „Kultura fizyczna w społeczeń-
stwie nowoczesnym”, które odbędzie się 
24 października 2009 r. w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Warszawie.

Zbigniew Dziubiński

Było jubileuszowo

Prof. Z. Żukowska i ks. dr J. Niewęgłowski przysłuchują się prelekcji

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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Jako pierwsze marsz z kijkami rozpoczęły panie z ośrodka terapii ruchowej dla osób „złotego wieku”

Głównym pomysłodawcą Świa-
towego Dnia Marszu jest Między-
narodowa Organizacja Sportu dla 
Wszystkich TAFISA. Ideą imprezy jest 
podjęcie działań zwalczających sie-
dzący tryb życia, promujący aktywny, 
sportowy sposób spędzania wolne-
go czasu, którego najprostszą formą 
są systematyczne, codzienne spacery, 
marsze, marszobiegi czy biegi. Dane 
są zatrważające. W Polsce zaledwie 
30% dzieci i młodzieży oraz 10% do-

Światowy Dzień Marszu na Słupi
Drużyny harcerskie, gro-
mady zuchowe, uczniowie 
szkół, młodzież i dorośli z 
powiatu sierpeckiego po-
maszerowali leśnymi dróż-
kami w ramach obchodów 
Światowego Dnia Marszu

rosłych uprawia różne formy rekreacji 
fizycznej.

Udział w Światowym Dniu Marszu 
TAFISA 2008 zgłosiło ponad 60 krajów, 
m.in. Australia, Francja, Togo, Kuwejt, 
Chiny, no i oczywiście Polska. W na-
szym kraju patronat nad imprezą objął 
Minister Sportu i Turystyki. Centralna 
impreza została zorganizowana przez 
TKKF w Bielsku-Białej. Marsze odbywa-
ły się w wielu miejscowościach, m.in. 
Toruniu, Suwałkach Chełmie, Sierako-
wie, Nowym Sączu, Zielonej Górze.

W powiecie sierpeckim honoro-
wym patronem akcji jest starosta Pa-
weł Kaźmierczak. Marsz zorganizowa-
no na terenie gminy Szczutowo. Start 
i metę usytuowano w stanicy harcer-
skiej w Słupi. Głównym organizatorem 
imprezy było Ognisko TKKF „Kubuś” 

przy współudziale Komendy Hufca 
ZHP Sierpc. Wszyscy uczestnicy w ka-
mizelkach z logo akcji ruszyli na trasę.

Jako pierwsze marsz z kijkami roz-
poczęły panie z ośrodka terapii rucho-
wej dla osób „złotego wieku”. Przez go-
dzinę wędrowano leśnymi ścieżkami. 
Rozpiętość wiekowa uczestników była 
duża. Najmłodsi chodzili jeszcze do 
przedszkola, najstarsi dawno przeszli już 
na emeryturę.

Najliczniejszą ekipa przyjechała ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu i to 
oni otrzymali puchar od starosty sierpe-
ckiego. Po przejściu trasy można było 
wziąć udział konkurencjach rekreacyj-
nych. Były puchary i nagrody dla najlep-
szych. Wszyscy ze smakiem zajadali się 
harcerską grochówką.

Anna Matuszewska

Zdjęcia z imprezy prezentujemy także na 3 str. okładki.



prosto z Ministerstwa Sportu i Turystyki

31

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne

23 lipca 2007 r. zostało utworzone Ministerstwo Sportu 
i Turystyki; ministrem sportu i turystyki jest obecnie Miro-
sław Drzewiecki.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2007 r. zmie-
niające 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 „Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki”
oraz
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-

da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania mi-
nistra sportu i turystyki
§ 1.1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania 
Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „ministrem”.
§ 1.2. Minister kieruje następującymi działami admini-
stracji 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 Tu-
rystyki.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z mocą od dnia 16 listopada 2007 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
 ul. Senatorska 14, 

00-921 Warszawa
 Kancelaria Główna
 tel. 022 244 32 28
 Pytania należy kierować na adres e-mail:
 kontakt@msport.gov.pl

Minister sportu i turystyki
Mirosław Drzewiecki

 Sekretariat ministra: 
Elżbieta Kopka

 kopka@msport.gov.pl
 tel. 022 244 31 42, 

faks 022 244 32 55

Sekretarz stanu: Adam Giersz
 Sekretariat: Katarzyna Kosiarska
 tel. 022 244 31 08, 

faks 022 244 32 09

Podsekretarz stanu: Tomasz Półgrabski
 Sekretariat: Izabela Mierzyńska
 tel. 022 244 31 44,

faks 022 244 32 09

Podsekretarz stanu: Katarzyna Sobierajska
 ul. Kredytowa 3, III p.
 Sekretariat: Katarzyna Głowacka
 tel. 022 693 49 40, 

faks 022 693 40 44

Szef Gabinetu Politycznego: Marcin Rosół
 tel. 022 244 31 41, 

faks 022 244 32 55
 Sekretariat: Olga Kawecka
 tel. 022 244 31 10, 

faks 022 244 32 55

Rzecznik prasowy: Małgorzata Pełechaty
 tel. 022 244 31 61, 

faks 022 244 32 55
 rzecznik@msport.gov.pl

Dyrektor generalny: Monika Rolnik
 Sekretariat: Grażyna Imiełowska
 tel. 022 244 31 10, 40, 
 faks 022 244 32 55
 rolnik@msport.gov.pl

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)

 Dyrektor: Anna Budzanowska
 tel. 022 244 31 47
 Zastępca dyrektora: Wojciech Wasiak
 tel. 022 244 31 48, faks 022 244 32 56
 Zastępca dyrektora: Jerzy Eliasz
 tel. 022 244 31 48, faks 022 244 32 56
 Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
 tel. 022 244 31 46, faks 022 244 32 56
 dskm@msport.gov.pl

Radca generalny ministra: 
Urszula Jankowska

 tel. 022 244 32 43

Departament Sportu Powszechnego (DSP)
 ul. Kredytowa 3, III p.
 wz. dyrektora: Wojciech Kudlik
 Sekretariat: Teresa Pałczyńska
 tel. 022 244 31 03, faks 022 244 32 00
 dsp@msport.gov.pl

Departament Turystyki
 ul. Kredytowa 3, III p.
 Dyrektor: Maria Napiórkowska
 tel. 022 244 31 72
 Zastępca dyrektora: Elżbieta Wyrwicz
 tel. 022 244 31 72
 Sekretariat: Katarzyna Głowacka
 tel. 022 244 31 70, 72, 

faks 022 244 31 71
 turystyka@msport.gov.pl

Departament Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego (DDZ)

 ul. Kredytowa 3, III p.
 Dyrektor: Cezary Grzanka
 tel. 022 244 31 18
 Sekretariat: Dorota Szymczak
 tel. 022 244 31 18, faks 022 244 32 72
 grzanka@msport.gov.pl

Departament Infrastruktury 
Sportowej (DIS)

 wz. dyrektora: Jacek Jacennik
 tel. 022 244 31 38
 Sekretariat: Danuta Józefowska
 tel. 022 244 31 37, faks 022 244 32 37
 dis@msport.gov.pl

Departament Współpracy 
Międzynarodowej (DWM)

 Dyrektor: Ewa Suska
 tel. 022 244 31 02
 Naczelnik wydziału: Ewa Markowicz
 tel. 022 244 31 24
 Sekretariat: dwm@msport.gov.pl
 tel. 022 244 31 23, faks 022 244 32 17

Departament Prawno-Kontrolny (DPK)
 Dyrektor: Rafał Wosik
 tel. 022 244 31 50
 Sekretariat: Ewa Grabowiecka-Wójcik
 tel. 022 244 31 49, faks 022 244 32 57
 dp@msport.gov.pl

Departament 
Ekonomiczno-Finansowy (DEF)

 Dyrektor: Bożena Pleczeluk
 tel. 022 244 31 54
 Zastępca dyrektora: Anna Klimek-Krypa
 tel. 022 244 32 33
 Sekretariat: Aniela Prokurat
 tel. 022 244 31 39, faks 022 244 32 32
 de@msport.gov.pl

Biuro Administracyjne (BA)
 Dyrektor: Mariola Chojnacka
 tel. 022 244 31 33
 Sekretariat: Hanna Sucharska
 tel. 022 244 31 32, faks 022 244 32 18
 bka@msport.gov.pl

Biuro Euro 2012
 Dyrektor: Dariusz Buza
 tel. 022 244 31 60
 Sekretariat: Paulina Kabańska
 tel. 022 244 32 69, faks 022 244 32 69
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Pekin 2008
W sobotę 6 października 2008 r. 

na Stadionie Narodowym w Pekinie 
zapłonął znicz XIII Igrzysk Paraolim-
pijskich, rozpoczynając 11-dnio-
we zmagania 4000 niepełnospraw-
nych sportowców ze 147 krajów 
całego świata. Zawodnicy przystą-
pili do walki o 472 komplety medali 
w 20 dyscyplinach sportu. W 18 dy-
scyplinach zawody rozgrywane były 
na obiektach olimpijskich w Peki-
nie, konkurencje żeglarskie odby-
wały się na wodach Zatoki Fushan 
w Qingdao, a zawody jeździeckie 
w znanym z tradycji uprawiania tego 
sportu Hongkongu.

Zawodnikom towarzyszyło około 
2500 trenerów, przewodników, fizjo-
terapeutów, lekarzy, techników i ofi-
cjeli. Reprezentacja Polski, w wyniku 
systemu eliminacji i kwalifikacji, mo-
gła zgłosić do udziału w tegorocz-
nych igrzyskach paraolimpijskich 33 

XIII Igrzyska ParaolimpijskieXIII Igrzyska Paraolimpijskie

zawodniczki i 58 zawodników (łącznie 
91 osób) w 11 dyscyplinach sportu. 
Najwięcej kwalifikacji zdobyli lekko-

atleci - 29, pływacy – 12, tenisiści sto-
łowi i ciężarowcy po 10. Pierwszy raz 
w igrzyskach paraolimpijskich odby-

Reprezentacja Polski na XIII Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2008

Dyscyplina* Łączna liczba polskich 
zawodników Kobiety Mężczyźni

Jeździectwo 1 1 -
Kolarstwo tandemowe 3** 1 2
Lekkoatletyka 29 8 21
Łucznictwo 7 3 4
Pływanie 12 6 6
Podnoszenie ciężarów 10 4 6
Strzelectwo 5 1 4
Szermierka na wózkach 7 1 6
Tenis na wózkach 4 1 3
Tenis stołowy 10 5 5
Wioślarstwo 3 2 1

Razem 91 (100%) 33 (36,3%) 58 (63,7%)

* Reprezentanci Polski wystartowali tylko w 11dyscyplinach sportu; pozostałe 9 to: goalball, koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, piłka 
siatkowa „na siedząco” (sitting volleyball), piłka nożna 7-osobowa, piłka nożna 5-osobowa, judo, żeglarstwo, boccia.

** Plus 3 osoby (zawodnicy pełnosprawni) pełniące funkcje tzw. pilotów dla zawodników niedowidzących, startujących w wyścigach rowero-
wych tandemów.

Bardzo widowiskowa szermierka na wózkach - na zdjęciu Dagmara Witos 
w jednej z walk                                                                                                                   Fot. Robert Szaj
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wały się konkurencje wioślarskie, w któ-
rych również wystartowali Polacy.

Polska reprezentacja
Na czele kierownictwa polskiej re-

prezentacji stanął prezes Polskiego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego, poseł na Sejm 
RP - Longin Komołowski. Polskim za-
wodnikom towarzyszyło 21 trenerów, 3 
techników, 3 pilotów (w kolarstwie), 4 fi-
zjoterapeutów, 3 lekarzy oraz 7 osób kie-
rownictwa reprezentacji. Szefem misji 
medycznej był dr Wojciech Gawroński, 
lekarz koordynator Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego.

Polscy Paraolimpijczycy, którzy przy-
byli do Pekinu tydzień przed otwarciem 
igrzysk, zamieszkali w Wiosce Olimpij-
skiej w bloku A-7, tym samym, w którym 
mieszkali polscy uczestnicy Igrzysk XXIX 
Olimpiady. Siedmioosobowa Polska Mi-
sja Paraolimpijska, na czele z szefową 
Moniką Maniak-Iwaniszewską, rozpoczę-
ła pracę w tych samych pomieszczeniach, 
w których przez 36 dni pracował zespół 
Kajetana Broniewskiego. Funkcję Attache 
Paraolimpijskiego, podobnie jak podczas 
Igrzysk Olimpijskich, pełnił konsul Amba-
sady RP w Pekinie – Janusz Tatera.

Nasi zawodnicy szybko zaadapto-
wali się do trudnych warunków klima-
tycznych panujących w Pekinie i już na-
stępnego dnia po przylocie rozpoczęli na 
olimpijskich obiektach ostatnie przygo-
towania do najważniejszego startu w se-
zonie. Podobne przygotowania z koniem 
Romeo rozpoczęła w Hongkongu nasza 
jedyna „amazonka” - Patrycja Gepner, 
która mogła uczestniczyć w igrzyskach 
po otrzymaniu „dzikiej karty”.

W polskiej ekipie znaleźli się zawod-
nicy doświadczeni, z sukcesami w im-

prezach międzynarodowych, medaliści 
poprzednich igrzysk paraolimpijskich, 
ale również debiutanci, po raz pierw-
szy uczestniczący w tak dużej imprezie. 
Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że pe-
kińskie igrzyska pod każdym względem 
różniły się od wszystkich poprzednio 
rozgrywanych największych imprez dla 
niepełnosprawnych sportowców.

Nestorem polskiej reprezenta-
cji był łucznik Tomasz Leżański, dla 
którego były to piąte igrzyska. Już 
w 1972 r. brał udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium, a od 
1996 r. (Atlanta) nieprzerwanie startu-
je w igrzyskach paraolimpijskich.

Najbardziej jednak popularną i roz-
poznawalną przez chińskie i między-
narodowe media, a także licznych mi-
łośników sportu i łowców autografów 
osobą w grupie polskich paraolimpijczy-
ków była bez wątpienia tenisistka sto-
łowa - Natalia Partyka. Swoją popular-
ność zawdzięczała doskonałej postawie 

w twardej sportowej walce z chiński-
mi zawodniczkami już podczas igrzysk 
olimpijskich. Była jedną z 2 niepełno-
sprawnych zawodniczek, które wywal-
czyły sobie prawo udziału w zmaga-
niach ludzi zdrowych. Atutem Natalii 
były też bardzo dobre kontakty z media-
mi, środowiskami miejscowej młodzieży 
szkolnej itd. Wszystkim imponowała po-
godnym usposobieniem, umiejętnoś-
cią posługiwania się obcymi językami, 
jak również stoickim spokojem, z jakim 
dzielnie „znosiła” trudną rolę jednego 
z faworytów turnieju tenisa stołowego.

Szczypta historii
Historia igrzysk paraolimpijskich się-

ga roku 1960, kiedy przy okazji Igrzysk 
Olimpijskich w Rzymie po raz pierwszy, 
z udziałem 137 zawodników z 17 państw, 
rozegrano Międzynarodowe Igrzyska 
Osób Niepełnosprawnych (International 
Stoke Mandeville Games), uznawane dzi-
siaj za I zawody równorzędne igrzyskom 
paraolimpijskim. Obecna nazwa (Para-
lympics Games) została na stałe przyjęta 
dopiero w 1988 r., od igrzysk rozgrywa-
nych w południowokoreańskim Seulu. 
Powołanie w 1989 r. Międzynarodowego 
Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) spowo-
dowało uporządkowanie regulaminów 
rozgrywania zawodów, klasyfikowania 
zawodników oraz wpłynęło na dyna-
miczny rozwój ruchu paraolimpijskiego.

Twórcą idei igrzysk paraolimpijskich 
był Sir Ludwig Guttmann – niemiecki 
neurochirurg pracujący w szpitalu w Sto-
ke Mandeville (W. Brytania), który jako 
pierwszy wprowadził sportowe formy 
terapeutyczne jako podstawowe i nie-
zwykle skuteczne elementy rehabilitacji, 

Złoty polski tandem: Andrzej Zając i Dariusz Flak na mecie zwycięskiego wyści-
gu szosowego                                                                                           Fot. Robert Szaj

Największą niespodziankę sprawił wszystkim Marcin Awiżeń. W finale biegu na 
800 m wywalczył w pięknym stylu złoty medal, ustanawiając czasem 1.52,36 
wspaniały rekord świata!                                                                                   Fot. Robert Szaj
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głównie w leczeniu poważnych i skom-
plikowanych urazów „aparatu ruchu” 
(głównie porażenia kończyn dolnych) 
u żołnierzy poszkodowanych podczas 
działań wojennych II wojny światowej.

Od 1960 r. światowe zawody dla 
osób niepełnosprawnych były rozgry-
wane w cyklu czteroletnim, równole-
gle z igrzyskami olimpijskimi. Od 1998 r. 
(igrzyska w Seulu) odbywają się na tych 
samych obiektach, co igrzyska olimpij-
skie, a od igrzysk w 2004 r. w Atenach za 
ich organizację odpowiada ten sam Ko-
mitet Organizacyjny.

W Polsce propagowaniem idei 
Igrzysk Paraolimpijskich zajmuje się 
obecnie powołany w 1998 r. Polski Ko-
mitet Paraolimpijski, który jako członek 
Międzynarodowego Komitetu Para-
olimpijskiego (IPC) reprezentuje Polskę 
na arenie międzynarodowej. Polacy po 
raz pierwszy w Światowych Igrzyskach 

dla Niepełnosprawnych 
wystartowali w 1972 r. 
w Heidelbergu (XXI Wel-

tspiele der Gelahmten In-
ternational Stoke Mandeville 
Games).

W swoim pierwszym 
starcie 22-osobowa repre-
zentacja Polski zdobyła 33 
medale, z tego aż 14 zło-
tych. W gronie 42 startu-

jących państw 
Polacy zaję-
li w klasyfikacji 
medalowej wy-
sokie 6 miejsce. 
W dotychcza-

sowych wystę-
pach na letnich 
igrzyskach pa-
raolimpijskich 
oraz świato-
wych zawodach 

uznawanych za równorzędne z igrzy-
skami paraolimpijskimi (1972–2004) 
Polacy zdobyli łącznie 626 medali: 
236 złotych, 216 srebrnych, 174 brą-
zowe. W ostatnich letnich igrzyskach 
w Atenach (2004) reprezentanci Pol-
ski wywalczyli 54 medale: 10 złotych, 
25 srebrnych i 19 brązowych, zajmu-
jąc w klasyfikacji medalowej 18 miej-
sce (uczestniczyło 135 państw).

Przed występem w Pekinie liczyli-
śmy na dobrą postawę polskich zawod-
ników. Mieliśmy jednak świadomość, że 
będą to igrzyska szczególne, w których 
bardzo trudno będzie zdobyć medale.

Chińczycy, gospodarze tegorocz-
nych igrzysk paraolimpijskich, bardzo 
starannie przygotowali się na przyję-
cie niepełnosprawnych sportowców 
z całego świata. Tuż po zakończeniu XXIX 
Igrzysk Olimpijskich przystąpiono do in-
tensywnych prac, aby wszystkie obiek-

ty olimpijskie, wioskę olimpijską, środki 
transportu miejskiego, obiekty publicz-
ne przystosować zgodnie z chińskimi 
normami oraz wymogami Międzynaro-
dowego Komitetu Paraolimpijskiego do 
użytkowania przez niepełnosprawnych 
sportowców.

Przebudowano 123 stacje pekiń-
skiego metra, zainstalowano nowoczes-
ne windy, wymieniono niespełniające 
wymogów wagony, wprowadzono no-
woczesne, niskopodłogowe autobusy 
i przystosowane do przewozu osób nie-
pełnosprawnych miejskie taksówki. Pra-
wie 60 tysięcy dobrze przygotowanych, 
uprzejmych wolontariuszy towarzyszy-
ło uczestnikom igrzysk paraolimpijskich 
od momentu ich pojawienia się na no-
woczesnym pekińskim lotnisku, służąc 
wszelką niezbędną pomocą.

Wielki, dostojny Pekin był dosko-
nale przygotowany na przyjęcie rzeszy 
4000 sportowców, dumnie prezentując 
nowoczesne rozwiązania komunikacyj-
ne, dostosowane do światowych wymo-
gów użytkowania przez osoby niepeł-
nosprawne: odpowiednio oznakowane 
i zmodernizowane przejścia dla pieszych 
(ponad 21 tys.), kładki nad jezdniami, 
specjalne ścieżki dla osób niewidomych 
i niedowidzących o łącznej długości po-
nad 130 tys. km (!) itd.

Gospodarze sprawdzili się również 
w roli wielkiego faworyta igrzysk. W Chi-
nach jest prawie 83 mln osób niepełno-
prawnych (ponad 6% populacji), z czego 
ok. 2 mln uprawia sport. Chińczycy zgło-
sili swoich reprezentantów do udziału 
we wszystkich konkurencjach. W trak-
cie rozgrywania zawodów łatwo można 
było się przekonać, że nie tylko przysło-
wiowe ściany pomagają gospodarzom, 
ale że są oni po prostu doskonale przy-
gotowani do odnoszenia sukcesów w tej 
najważniejszej światowej imprezie.

Dyscyplina Nazwisko zawodnika Konkurencja Wynik

Lekka atletyka

Renata Chilewska Rzut oszczepem (F35)
Rzut dyskiem (F35)

25,59 m (WR)
23,81 m (PR)

Paweł Piotrowski Rzut oszczepem (F36)
Pchnięcie kulą (F36)

42,88 m (WR)
13,03 m (WR)

Marcin Awiżeń Bieg 800 m (T46) 1.52,36 (WR)

Pływanie

Katarzyna Pawlik 100 m stylem dowolnym (S10)
400 m stylem dowolnym (S10)

1.01,60 (WR)
4.33,15 (WR)

Joanna Mendak 100 m stylem motylkowym 1.03,34 (PR)

Kanadyjka Chantal Petitclerc była jedną z największych 
bohaterek igrzysk. W pięknym stylu zdobyła 5 złotych 
medali w wyścigach na wózkach na 100, 200, 400, 800 
i 1500 m, poprawiając rekordy świata na dystansach 200 
i 800 m                                                                Fot. Robert Szaj
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XIII Igrzyskom Paraolimpijskim, po-
dobnie jak Igrzyskom XXIX Olimpiady 
towarzyszyło hasło: 

Jeden świat! Jedno marzenie! - 
One world! One dream!

Igrzyska wyczynowców
Tegoroczne igrzyska zadziwiły świat 

wysokim poziomem. Właściwie trudno 
je dzisiaj nazywać „Igrzyskami dla osób 
niepełnosprawnych”. To raczej igrzyska 
doskonale i profesjonalnie wytrenowa-
nych „wyczynowców” z pewnymi nie-
pełnosprawnościami. Pekińskie igrzyska 
wyraźnie pokazały, że dystans między 
sportem ludzi w pełni zdrowych i tych 
pokrzywdzonych przez los staje się co-
raz mniejszy, m.in. za sprawą dwóch za-
wodniczek: polskiej tenisistki stołowej 
Natalii Partyki i pływaczki z Republiki 
Południowej Afryki Natalie Du Toit.

Obie zawodniczki wystąpiły w XXIX 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i 2 ty-
godnie później w Igrzyskach Paraolim-
pijskich. Natalia Partyka wzbudzała za-
interesowanie mediów z całego świata, 
dzielnie walcząc podczas igrzysk olim-
pijskich. Nie udało jej się zdobyć meda-
lu, ale zainteresowanie jej osobą wzrosło 
jeszcze bardziej, gdy powtórzyła sukces 
sprzed 4 lat, ponownie zdobywając złoty 
medal w indywidualnym turnieju tenisa 
stołowego podczas igrzysk paraolimpij-
skich. Zdobyła też - z Małgorzatą Grze-
lak - srebrny medal w turnieju druży-
nowym. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, 
że było to zadanie szczególnie trudne 
w walce z doskonałymi zawodniczka-
mi chińskimi. Natalie du Toit, 24-letnia 
pływaczka z Republiki Południowej Afry-
ki z amputacją nogi, przeszła do histo-
rii jako pierwszy sportowiec, który dwu-
krotnie niósł narodową flagę podczas 
ceremonii otwarcia obu imprez - 8 sierp-
nia Igrzysk XXIX Olimpiady oraz 6 wrześ-
nia XIII Igrzysk Paraolimpijskich. Była też 
jedną z największych gwiazd tegorocz-
nych igrzysk paraolimpijskich, zdobywa-
jąc aż 5 złotych medali w konkurencjach 
pływackich.

Za największą gwiazdę igrzysk uzna-
no australijskiego pływaka Matthew 
Cowdreya, zdobywcę ośmiu medali: 
pięciu złotych i trzech srebrnych. Do hi-
storii wpisał się też Oscar Pistorius, zdo-
bywca trzech złotych medali. 21-letni 
biegacz z Republiki Południowej Afry-
ki, poruszający się na dwóch nowoczes-
nych protezach wykonanych z włókien 

Dyscyplina Medale
Złote Srebrne Brązowe Razem

Kolarstwo 1 1 2
Lekka atletyka 1 4 6 11
Pływanie 2 5 3 10
Podnoszenie ciężarów 1 1 2
Tenis stołowy 1 2 3
Szermierka na wózkach 2 3
Razem 5 12 13 30

węglowych, wygrał batalię o prawo ry-
walizacji w igrzyskach z pełnosprawny-
mi zawodnikami, ale nie osiągnął mini-
mum i do stolicy Chin przyjechał tylko 
na igrzyska paraolimpijskie. Tutaj wy-
grał bieg na 400 m, ustanawiając rekord 
świata (47,49 s). Wcześniej zdecydowa-
nie zwyciężył na dystansach 100 i 200 
metrów.

Do historii igrzysk paraolimpijskich 
wpisali się też inni znakomici sportowcy: 
Kanadyjka Chantal Petitclerc - zdobyw-
czyni 5 złotych medali w lekkiej atletyce, 
Brazylijczyk Daniel Dias - zdobywca 9 
medali w pływaniu (4-4-1), Australijczyk 
Peter Leek – kolejny pływak, który wy-
walczył 8 medali (3-4-1) oraz wielu, wielu 
innych, których trudno tutaj wymienić. 
Podczas Igrzysk ustanowiono 279 Re-
kordów Świata i 339 Rekordów Igrzysk 
Paraolimpijskich, z czego najwięcej – po-
dobnie jak podczas igrzysk olimpijskich 
- na przepięknej pływalni zwanej Wodną 
Kostką oraz na równie pięknym i wspa-
niałym Stadionie Narodowym zwanym 
Ptasim Gniazdem.

W elitarnej grupie rekordzistów zna-
leźli się też Polacy: pływaczki: Katarzyna 
Pawlik i Joanna Mendak oraz lekkoat-
leci: Renata Chilewska, Paweł Piotrow-

ski i Marcin Awiżeń. Wśród zdobyw-
ców wielu medali są również Polacy: 
Katarzyna Pawlik – 4 medale w pły-
waniu (1-2-1), Joanna Mendak – 3 me-
dale w pływaniu (1-1-1), Natalia Party-
ka – 2 medale (złoty i srebrny) w tenisie 
stołowym, Alicja Fiodorow – 2 meda-
le (srebrny i brązowy) w LA, Renata Chi-
lewska – 2 brązowe medale w LA, Pa-
weł Piotrowski – srebrny i brązowy 
medal w LA.

Rekordy Świata (WR) oraz Rekor-
dy Igrzysk Paraolimpijskich (PR) usta-
nowione przez reprezentantów Polski 
podczas XIII Igrzysk Paraolimpijskich 
w Pekinie

Reprezentacja Polski przyjecha-
ła do Pekinu dobrze przygotowana. 
Mieliśmy w ekipie „mocne punkty”, 
swoich „faworytów”, liczyliśmy też 
na miłe niespodzianki. Po raz kolej-
ny można było jednak powtórzyć 
znaną wszystkim dewizę: „Igrzyska 
rządzą się swoimi prawami” i żaden 
utytułowany mistrz nie może być 
pewien zwycięstwa, dopóki nie za-
kończą się sportowe zmagania.

Polacy prezentowali się dobrze 
i od pierwszego dnia igrzysk byli wi-
doczni na sportowych arenach. Zdo-

Najbardziej popularna i rozpoznawalna przez chińskie i międzynarodowe 
media była nasza „złota” tenisistka stołowa Natalia Partyka. Po zwycięskim 
finale…                                                                                                         Fot. Robert Szaj
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byli łącznie 30 medali: 5 złotych, 12 
srebrnych i 13 brązowych. W tej 
zdobyczy największy udział mieli 
pływacy oraz lekkoatleci. Nie zawied-
li tenisiści stołowi i szermierze. Pola-
cy potwierdziliśmy swoje aspiracje 
w podnoszeniu ciężarów, zdoby-

Zawodnik Dyscyplina Konkurencja
Medale
złote

Joanna Mendak
MUKS Olimpijczyk Suwałki Pływanie 100 m stylem motylkowym (S12)

Katarzyna Pawlik
Start Katowice Pływanie 400 m stylem dowolnym (S10)

Marcin Awiżeń
Start Radom LA Bieg 800 m (T46)

Natalia Partyka
SKTS Best-Chem Sochaczew

Tenis 
stołowy

Tenis stołowy, gra pojedyncza (kla-
sa 10)

Andrzej Zając
Cross Opole
Dariusz Flak (pilot)

Kolarstwo Wyścig szosowy (B&VI 1-3)

Medale
srebrne

Katarzyna Pawlik
Start Katowice Pływanie 50 m stylem dowolnym (S10)

Katarzyna Pawlik
Start Katowice Pływanie 100 m stylem dowolnym (S10)

Paulina Woźniak
Start Szczecin Pływanie 100 m stylem klasycznym (SB8)

Joanna Mendak
MUKS Olimpijczyk Suwałki Pływanie 200 m stylem zmiennym (SM12)

Damian Pietrasik
IKS Warszawa Pływanie 100 m stylem grzbietowym (S11)

Paweł Piotrowski
Start Wrocław LA Rzut oszczepem (F35/36)

Alicja Fiodorow
Start Radom LA Bieg 200 m (T46)

Tomasz Blatkiewicz
Start Gorzów Wlkp. LA Pchnięcie kulą (F37/38)

Krzysztof Smorszczewski
Start Białystok LA Pchnięcie kulą (F55/56)

Justyna Kozdryk
Start Radom

Podnoszenie 
ciężarów Kat. do 44 kg

Piotr Grudzień
Start Zielona Góra

Tenis 
stołowy Gra pojedyncza (klasa 8)

Natalia Partyka
SKTS Best-Chem Sochaczew
Małgorzata Grzelak
IKS Warszawa 

Tenis 
stołowy Turniej drużynowy (klasa 6-10)

Medale
brązowe

Katarzyna Pawlik
Start Katowice Pływanie 200 m stylem zmiennym (SM10)

Joanna Mendak
MUKS Olimpijczyk Suwałki Pływanie 100 m stylem dowolnym (S12)

Grzegorz Polkowski
IKS Warszawa Pływanie 100 m stylem dowolnym (S11)

Ewa Zielińska
Start Zielona Góra LA Skok w dal (F42)

Alicja Fiodorow
Start Radom LA Bieg 100 m (T46)

Renata Chilewska
Start Szczecin LA Rzut oszczepem (F35-38);

Renata Chilewska
Start Szczecin LA Pchnięcie kulą (F35/36)

Mirosław Pych
Start Gorzów Wlkp. LA Rzut oszczepem (F11/12)

Paweł Piotrowski
Start Wrocław LA Pchnięcie kulą (F35/36)

Krzysztof Kosikowski
OKS Warmia i Mazury
Artur Korc (pilot)

Kolarstwo Szosowy wyścig indywidualny na 
czas tandemów (B&VI 1-3)

Dariusz Pender
SKS Konstancin Szermierka Floret (kategoria A)

Radosław Stańczuk
IKS Warszawa Szermierka Szpada (kategoria A)

Ryszard Rogala
Start Gorzów Wlkp.

Podnoszenie 
ciężarów Kat. do 90 kg

wając dwa medale. Bardzo miłą nie-
spodzianką były medale kolarskich 
tandemów, zwłaszcza zdobyty w mi-
strzowskim stylu złoty medal w wy-
ścigu szosowym. Cieszyliśmy się też 
z wielu czwartych, piątych i szóstych 
miejsc, często popartych życiowymi 

rekordami. Ale były też słabsze punk-
ty. Poniżej oczekiwań można ocenić 
występy strzelców, łuczników, tenisi-
stów i wioślarzy.

Polskie gwiazdy
Największymi gwiazdami pol-

skiej reprezentacji okazały się Ka-
tarzyna Pawlik ze Startu Katowi-
ce, która wywalczyła cztery medale 
w konkurencjach pływackich i Jo-
anna Mendak z MUKS Olimpijczyk 
Suwałki, która trzykrotnie stawa-
ła na podium w olimpijskiej pły-
walni. Katarzyna Pawlik poprawi-
ła swoje osiągnięcie z poprzednich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Ate-
nach, gdzie zdobyła 3 medale: zło-
ty i 2 srebrne. W Pekinie, w wyścigu 
na 400 m stylem dowolnym, Pol-
ka nie dała szans swoim rywalkom. 
Zwyciężyła z czasem 4.33,15, po-
prawiając rekord świata aż o 6,29 
sekundy (!), wyprzedzając drugą na 
mecie dotychczasową rekordzist-
kę świata - Amerykankę Ashley 
Owens o prawie 5 sekund! Joan-
na Mendak – 19-letnia zawodnicz-
ka z Suwałk, podopieczna trenera 
Edwarda Deca, od kilku lat należy 
do światowej czołówki. Przed dwo-
ma laty, na mistrzostwach świa-
ta osób niewidomych, wywalczyła 
aż pięć złotych medali, a przed ro-
kiem dołożyła kolejne złote krąż-
ki. W pekińskiej Wodnej Kostce, 
w wyścigu na dystansie 100 m sty-
lem motylkowym obroniła zdobyty 
w Atenach złoty medal. Pozostałe 
medale zdobyli na pływalni Pau-
lina Woźniak, Damian Pietrasik 
i Grzegorz Polkowski.

Najbardziej jednak znaną, roz-
poznawalną gwiazdą polskiej ekipy 
i jedną z największych medialnych 
gwiazd XIII Igrzysk Paraolimpijskich 
w Pekinie była 19-letnia tenisistka 
stołowa klubu SKTS Best-Chem So-
chaczew - Natalia Partyka. Po pię-
ciu rozegranych 10 lipca finałach 
turnieju tenisa stołowego zgroma-
dzeni w hali widzowie czterokrot-
nie wysłuchali chińskiego hymnu 
i na koniec… Mazurka Dąbrow-
skiego. Natalia Partyka w finale 
gry pojedynczej kobiet (klasa 10) 
zdecydowanie pokonała Chinkę 
Lei Fan 3:0 (11:8, 11:4, 11:9). Polka, 
która w całym turnieju nie przegra-
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Medale Medale
Pozy-
cja wg 
łącznej 
liczby 
medali

Miejsce Państwo Złote Srebrne Brązowe Razem

1. Chiny 89 70 52 211 1
2. Wielka Brytania 42 29 31 102 2
3. USA 36 35 28 99 3
4. Ukraina 24 18 32 74 5
5. Australia 23 29 27 79 4
6. RPA 21 3 6 30 =13
7. Kanada 19 10 21 50 10
8. Rosja 18 23 22 63 6
9. Brazylia 16 14 17 47 11
10. Hiszpania 15 21 22 58 8
18 Polska 5 12 13 30 =13

Razem 76 państw 473 471 487 1431

ła żadnego seta, doskonale wywią-
zała się z roli faworyta i obroniła 
zdobyty w Atenach tytuł Mistrzy-
ni Igrzysk Paraolimpijskich. Drugi 
medal, tym razem srebrny, Nata-
lia Partyka zdobyła z Małgorzatą 
Grzelak w turnieju drużynowym. 
Nasz zespół uległ w finale (klasa 6-
10) reprezentacji Chin 1:3. Do do-
brego poziomu naszych tenisistek 
dopasował się też 17-letni Piotr 
Grudzień z klubu Start Zielona 
Góra, zdobywając srebrny medal 
w turnieju indywidualnym męż-
czyzn w klasie 8.

Bardzo miłą niespodziankę spra-
wił nam 23-letni zawodnik Startu 
Radom, Marcin Awiżeń, który star-
tował w Pekinie w biegach na 1500 
i 800 m. Już w finale biegu na 1500 
metrów Marcin otarł się o podium, 
zajmując 4 miejsce. W finale biegu 
na 800 metrów wywalczył w pięk-
nym stylu złoty medal, ustanawia-
jąc czasem 1.52,36 wspaniały re-
kord świata! W tym zwycięstwie 
swój udział miał też drugi startujący 
w finale polski zawodnik Wojciech 
Gołaski, który poprowadził bieg 
przez pierwsze 400 m, narzucając 
bardzo ostre tempo. Pozostałe me-
dale w lekkiej atletyce zdobyli: Re-
nata Chilewska, Alicja Fiodorow 
i Paweł Piotrowski - po 2 medale 
oraz Ewa Zielińska, Tomasz Blat-
kiewicz, Krzysztof Smorszczew-
ski i Mirosław Pych.

Dwoma medalami zaakcentowa-
li swój udział w igrzyskach w Pekinie 
szermierze na wózkach. Najpierw 
brąz wywalczył niezawodny w mi-
strzowskich imprezach Dariusz Pen-
der we florecie indywidualnym, a na-
stępnego dnia drugi brązowy medal 
zdobył Radosław Stańczuk w szpa-
dzie w kat. A, po ciężkich walkach 
z doskonałymi Chińczykami. 

W podnoszeniu ciężarów też udało 
się zdobyć dwa medale. Pierwszy - srebr-
ny - zdobyła nasza „najlżejsza” zawod-
niczka (kat. 44 kg) Justyna Kozdryk, 
brąz dorzucił Ryszard Rogala, uzysku-
jąc w kat. do 90 kg wynik 215 kg.

Ostatnie medale to bardzo radosne 
niespodzianki naszych kolarzy. Brązowy 
medal w wyścigu czasowym zdobył tan-
dem Krzysztof Kosikowski i Artur Korc 
(pilot). Kolejny, tym razem złoty medal, 
po rozegranym w mistrzowskim stylu 

wyścigu szosowym ze startu wspólnego, 
zdobył Andrzej Zając i Dariusz Flak (pi-
lot). Polacy od początku byli w czołowej 
grupie, która utrzymywała 2-3 minuty 
przewagi nad peletonem, jechali dobrze 
taktycznie i pewnie zwyciężyli długim fi-
niszem. Drugi polski tandem, Krzysztof 
Kosikowski – Artur Korc wywalczył do-

W końcowej klasyfikacji medalo-
wej XIII Igrzysk Paraolimpijskich w Pe-
kinie, po jedenastu dniach rywalizacji 
medale zdobyli reprezentanci 76 ze 
147 uczestniczących państw. Zdecy-
dowanie zwyciężyli gospodarze. Chi-
ny zdobyły łącznie 211 medali: 89 
złotych, 70 srebrnych, 52 brązowe. 
Na drugim miejscu uplasowała się W. 
Brytania – 102 medale (42, 29, 31), na 
trzecim USA - 99 (36, 35, 28); niespo-
dziewanie wysoko – na 4 miejscu zna-
lazła się Ukraina - 74 (24, 18, 32), na 5. 
Australia - 79 (23, 29, 27), 6 miejsce za-
jęła RPA - 30 (21, 3, 6).

Polska z 30 medalami (5 złotych, 
12 srebrnych, 13 brązowych) zajęła 
ostatecznie, podobnie jak 4 lata temu 
w Atenach, 18 miejsce. W prowadzo-
nej równolegle klasyfikacji wg ogólnej 
liczby zdobytych medali Polska znala-
zła się na wysokiej 13 pozycji.

Ogólna klasyfikacja medyczna 
uczestników igrzysk paraolimpij-
skich
1. Dysfunkcja narządu wzroku „Blind” 

– klasy B1, B2, B3
2. Amputacje kończyn „A” Ambulato-

ry – klasy A1-A9
3. Paraplegia (porażenia i niedowład 

kończyn po urazowych uszkodze-
niach rdzenia kręgowego oraz 
po różnego rodzaju schorzeniach 
rdzenia) – klasy 1-6

4. Schorzenia różne narządu ruchu 
„LA” „Les Autres” – klasy L1–6

5. Porażenia mózgowe CP Celebra Palsy 
– klasy CP1-CP8, S4-S10, SB1–SB9

Tekst i opracowanie materiałów: 
Wojciech Kudlik

skonałe 5 miejsce. Wyścig rozegrano na 
trasie 96,8 km, a przeciętna prędkość 
zwycięzców wynosiła 43,107 km/h.

Medale zdobyte przez reprezen-
tantów Polski w XIII Igrzyskach Pa-
raolimpijskich Pekin 2008, w po-
szczególnych dyscyplinach sportu

Reprezentanci Polski – medali-
ści XIII Igrzysk Paraolimpijskich Pe-
kin 2008

Największą gwiazdą polskiej repre-
zentacji okazała się Katarzyna Pawlik, 
która wywalczyła cztery medale w kon-
kurencjach pływackich. W wyścigu na 
400 m stylem dowolnym zwyciężyła z 
czasem 4.33,15, poprawiając rekord 
świata aż o 6,29 s            Fot. Robert Szaj

= ex aequo

Klasyfikacja medalowa XIII Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008
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Katarzyna Pawlik triumfatorką 
plebiscytu sportowców 

niepełnosprawnych
Czterokrotna medalistka igrzysk 

paraolimpijskich w Pekinie wpływa-
niu Katarzyna Pawlik (Start Kato-
wice) zwyciężyła w 11. plebiscycie 
na najlepszych sportowców niepeł-
nosprawnych. Drugie miejsce zajęła 
triumfatorka indywidualnego tur-
nieju paraolimpijskiego w tenisie 
stołowym Natalia Partyka (Start 
Wejherowo), a trzecie - Marcin Awi-
żeń (Start Radom), mistrz para-

olimpiady w biegu na 800 metrów. 
Specjalnymi wyróżnieniami uhono-
rowano tandemy kolarskie: Andrzej 
Zając (Cross Opole) z pilotem Da-
riuszem Flakiem oraz Krzysztof Ko-
sikowski (Warmia i Mazury) z pilo-
tem Arturem Korcem.

Plebiscyt i uroczystą galę w sto-
łecznym hotelu Marriott zorganizo-
wał Polski Związek Sportu Niepeł-
nosprawnych Start.

Pierwszy w Polsce Klub Kibiców 
Niepełnosprawnych (KKN) zrzeszający 
sympatyków piłkarskiego Śląska, po-
wstał we Wrocławiu.

- Głównym celem organizacji jest 
aktywizacja osób niepełnosprawnych, 
pomoc w dotarciu na mecz i w poru-
szaniu się po stadionie oraz przystoso-
waniu obiektu do ich potrzeb - powie-
dział prezes KKN Paweł Parus.

- Niepełnosprawni często nie wie-
dzą, że mogą dojechać na stadion. 
Chcielibyśmy przełamać bariery psy-
chiczne, architektoniczne, a czasem na-
wet finansowe - mówił poruszający się 
na wózku inwalidzkim kibic.

Członek zarządu wrocławskiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Zdzisław Ferenc zapowiedział, 
że spółka pomoże osobom niepełno-
sprawnym w dotarciu na stadion. - Dys-
ponujemy sześcioma busami, które na 
co dzień dowożą niepełnosprawnych 
uczniów do szkół. Na weekendy, a gdy 
zajdzie potrzeba również w tygodniu, 
będą mogły wozić kibiców.

Pomoc przy projektach moder-

nizacji stadionu zapowiedział także 
prezes wrocławskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych Janusz Kra-
soń. Na obiekcie ma m.in. powstać 
specjalny sektor dla osób niepełno-
sprawnych. - Nasze działania w sej-
miku koncentrowały się głównie na 
dotarciu osób niepełnosprawnych 
na uczelnię i do pracy. Nie można 
jednak zapominać, że to także kibice 
i chcą brać aktywny udział w wido-
wiskach sportowych - podkreślił Ja-
nusz Krasoń.

We Wrocławiu podpisano także 
umowę o współpracy klubu z wroc-
ławską Akademią Wychowania Fizycz-
nego (AWF), której efektem jest m.in. 
powstanie pierwszego Uczelnianego 
Klubu Kibica (UKK).

Kibice Śląska zrzeszeni w UKK będą 
mogli m.in. kupić bilety i karnety w pro-
mocyjnych cenach oraz odbywać prak-
tyki i staże w piłkarskim Śląsku. Studen-
ci zrzeszeni w UKK będą także pomagać 
osobom niepełnosprawnym w proce-
sie rehabilitacji i w poruszaniu się po 
stadionie Śląska w czasie meczów.

Powstał Klub Kibiców
Niepełnosprawnych

Paraolimpijczycy 
i medaliści 
zawodów 

osób głuchych 
otrzymają 
świadczenia

Sejm znowelizował ustawę o kul-
turze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. 
w zakresie świadczeń pieniężnych 
dla medalistów igrzysk paraolimpij-
skich i zawodów sportowych osób 
głuchych.

Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącą ustawą świadczenia pieniężne 
otrzymywali medaliści igrzysk para-
olimpijskich na zawodach rozgrywa-
nych od 1992 r. Po nowelizacji usta-
wy świadczenia pieniężne otrzymają 
także medaliści igrzysk paraolimpij-
skich rozegranych przed 1992 r. pod 
warunkiem, że w danej konkurencji 
startowały co najmniej cztery zespoły 
albo sześciu zawodników reprezen-
tujących co najmniej cztery państwa.

Nowelizacja ustawy rozszerzyła 
krąg osób uprawnionych do otrzy-
mywania świadczeń o zawodników, 
którzy przed 2001 r. zdobyli co naj-
mniej jeden medal na zawodach 
osób głuchych, także pod warun-
kiem, że w danej konkurencji starto-
wały co najmniej cztery zespoły albo 
sześciu zawodników reprezentują-
cych co najmniej cztery państwa.

Minister Sportu i Turystyki w dro-
dze rozporządzenia określi wykaz za-
wodów sportowych osób głuchych 
rozgrywanych przed 2001 r., uwzględ-
niając imprezy sportowe będące od-
powiednikiem igrzysk głuchych.

Całą nowelizację ustawy o kul-
turze fizycznej poparło 414 posłów. 
Przeciwne były dwie osoby, dwóch 
posłów wstrzymało się od głosu.

Według wstępnych szacunków, 
nowelizacja dotyczy niewielkiej gru-
py osób i wyniesie w skali roku około 
6 mln zł. (PAP)
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Brązowy medal 
polskich piłkarzy 

niepełnosprawnych

Gala Paraolimpijska
Sportowcy, którzy zdobyli me-

dale na pekińskich Igrzyskach Pa-
raolimpijskich świętowali sukce-
sy podczas gali w Teatrze Polskim 
w Warszawie. Na widowni zgroma-
dzili się autorzy olimpijskiego suk-
cesu w Pekinie, gdzie biało-czerwo-
ni zdobyli 30 medali, 5 złotych, 12 
srebrnych i 13 brązowych.

Polski Komitet Paraolimpijski, 
korzystając ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, nagrodził medali-
stów. Złoci medaliści otrzymali po 30 
tys. zł, srebrni po 20 tys., a brązowi 
po 10 tys. zł. Po raz pierwszy w histo-
rii startu w igrzyskach paraolimpij-
skich otrzymali dodatkowe nagrody 
od sponsorów.

- Nie jestem medalistą olimpij-
skim i w Gali uczestniczyłem jako 
widz. Chciałem jednak być świad-
kiem nagradzania moich koleżanek 
i kolegów - powiedział 19-letni Ja-
kub Rega, który w Pekinie w inau-
guracyjnym starcie olimpijskim zajął 
siódme miejsce w biegu na 800 m. 
Jakub Rega jest studentem drugiego 
roku Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Gorzowie Wielkopolskim 
i w przyszłości, jak mówi nieśmiało, 
chciałby zastąpić trenerów opieku-
jących się niepełnosprawnymi lek-
koatletami.

Podziękowaniem pod adresem 
trenerów, którzy doprowadzili ją do 
wielokrotnej obecności na podium 
igrzysk paraolimpijskich, zakończyła 
karierę sportową lekkoatletka Startu 
Szczecin Renata Chilewska. - Przy-
szła wreszcie pora, aby zająć się mo-
imi ukochanymi synami, 14-letnim 
Karolem i o siedem lat młodszym Szy-
monem - mówiła Renata Chilewska.

Albin Batycki, mistrz Polski 
w grze pojedynczej w tenisie na 
wózkach, działacz społeczny i spor-
towy został „Człowiekiem bez barier 
2008”. Nagrodę wręczyła mu pod-

Reprezentacja Polski wywalczyła 
w angielskim Manchesterze brązo-
wy medal mistrzostw Europy piłka-
rzy niepełnosprawnych intelektu-
alnie (INAS-FID). W decydującym 
meczu Polacy pokonali Węgrów 5:1. 
W finale Holandia zwyciężyła Anglię 
3:1, która wyeliminowała biało-czer-
wonych w półfinale 3:2.

Królem strzelców mistrzostw 
został Rafał Mordon z Łodzi, zdo-
bywając dziewięć bramek. Drugie 
miejsce z dwoma innymi zawodni-
kami zajął Paweł Michalski z Krako-
wa - osiem goli.

Informacje przygotował
Jerzy Jakobsche

czas gali żona prezydenta RP Maria 
Kaczyńska, która była honorowym 
patronem imprezy.

- Nagroda „Człowiek bez barier”, 
którą otrzymałem, jest rodzajem kre-
dytu, który spłacę, pomagając oso-
bom niepełnosprawnym. Wszystkim 
im życzę „Mazurka Dąbrowskiego” - 
powiedział Albin Batycki.

„Człowiek bez barier” to ogól-
nopolski konkurs organizowany od 
sześciu lat przez magazyn Integra-
cja. Nagradzane są w nim osoby, 
które pokonują swą chorobę lub nie-
pełnosprawność i mimo to działają 
aktywnie, odnosząc sukcesy i zwy-
cięstwa.

W konkursie wyróżnieni zosta-
li jeszcze wybitni niepełnospraw-
ni sportowcy: Natalia Partyka - te-
nisistka stołowa, która startowała 
w Pekinie zarówno w olimpiadzie, 
jak i w paraolimpiadzie, Ewa Zieliń-
ska - jedna z czołowych niepełno-
sprawnych lekkoatletek na świecie, 
specjalizująca się w biegach i w sko-
ku w dal, Marcin Chojnowski - nie-
widomy szachista i instruktor oraz 
Andrzej Zając - mistrz paraolimpij-
ski w kolarstwie tandemowym, pro-
wadzący w wolnym czasie społecz-
nie szkółkę w tej dyscyplinie.

- Przejrzeliśmy się sylwetkom 
około 250 osób. Działają one na róż-
nych polach i pokonują różne barie-
ry, dlatego trudno nam było podjąć 
decyzję - powiedziała przewodniczą-
ca jury prof. Antonina Ostrowska.

Podczas gali wręczono także na-
grody medalistom pekińskiej para-
olimpiady. Polacy startowali w 11 
dyscyplinach, zdobyli 30 medali - 
5 złotych, 12 srebrnych i 13 brązo-
wych. Dało to Polsce 18. miejsce 
wśród 148 krajów, które starowały 
w stolicy Chin.

- Jest taka stara, zapomniana 
cnota, która nazywa się dzielność 
- mówił podczas rozdania nagród 

marszałek Sejmu Bronisław Komo-
rowski. - Mało jest przykładów tak 
wielkiej dzielności jak ta, którą po-
kazują państwo. Chciałbym państwu 
za to podziękować.

- Natalia Partyka, jak mówili mi 
podczas Igrzysk Paraolimpijskich 
Chińczycy, to druga obok Fryderyka 
Chopina rozpoznawalna polska mar-
ka - podkreślił w czasie gali prezes 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskie-
go Longin Komołowski.

- Mam ogromne szczęście, że 
mogę trenować taki talent jak Na-
talia Partyka. Sam grałem w tenisa 
stołowego 25 lat i znam wszystkie 
szczegóły treningu i kariery. O suk-
cesie decyduje przede wszystkim 
praca i talent, a obie te cechy posia-
da Natalia Partyka - powiedział jej 
trener Michał Dziubański.

Galę w Teatrze Polskim uświetni-
ły występy piosenkarek muzyki pop 
Justyny Steczkowskiej i Kasi Ce-
rekwickiej, niewidomej śpiewaczki 
operowej Ewy Lewandowskiej, Da-
miana Pietrasika - pianisty i srebr-
nego medalisty paraolimpiady w pły-
waniu oraz Krzysztofa Kiljańskiego 
- wokalisty jazzowego.
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19 listopada salwą honorową 
pożegnała w Alei Zasłużo-
nych Cmentarza Wojskowe-

go na Powązkach kompania reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego byłego prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 
Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 
Stanisława Stefana Paszczyka.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się w stołecznej Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego mszą cele-
browaną przez kapelana polskiego 
sportu, księdza Edwarda Plenia.

„Swoje życie i wszystkie siły poświę-
cił sportowcom. Pamiętam, jak zachę-
cał nas księży do duchowej opieki nad 
sportowcami” - napisał z okazji uroczy-
stości delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. duszpasterstwa sportowców, 
biskup Marian Florczyk.

- Ta śmierć pogrążyła w żałobie całą 
sportową Rzeczpospolitą, Polski Komi-
tet Olimpijski. Żegnamy nauczyciela 
i animatora, twórcę sukcesów polskiej 
lekkiej atletyki, których uwieńczeniem 
były igrzyska olimpijskie w Montrealu. 
Przeszedł drogę od 16-letniego skoczka 
wzwyż na Czwartkach Lekkoatletycz-
nych poprzez bielańską Akademię Wy-
chowania Fizycznego, stołeczne szkoły 
i klub Skra, poprzez Meksyk i Hiszpanię 
do kierowania polskim sportem i pol-
skim ruchem olimpijskim – powiedział, 
żegnając zmarłego w katedrze, pre-
zes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Piotr Nurowski.

Nurowski podkreślił zasługi zmarłe-
go, eksponując jego niestrudzone i no-
watorskie pomysły rozwiązań w polskim 
sporcie oraz konsekwencję w przestrze-
ganiu niezależności polskiego ruchu 
olimpijskiego. To właśnie z inicjatywy 
Stefana Paszczyka powstało w Warsza-
wie nowoczesne centrum olimpijskie.

- Do ostatnich chwil życia ten pro-
stolinijny, skromny i wymagający, 
zwłaszcza od siebie, człowiek realizo-
wał swoje kolejne marzenie utworzenia 
profesjonalnej szkoły trenerów. Nie do-
czekał przyszłorocznej rocznicy 90-le-

Zmarł Stanisław Stefan Paszczyk

cia powstania PKOl. Ale my o nim nie 
zapomnimy. Dziś sportowcy, wolonta-
riusze i działacze pochylają głowy nad 
Jego trumną - dodał Piotr Nurowski.

- Odszedł człowiek sportu, ale 
człowiek przez wielkie C i spor-
tu przez wielkie S. Sport wypełniał 
jego życie niemalże w całości. Sport 
był jego pasją, poświęceniem i prze-
znaczeniem. Mówił o sporcie, wdra-
żał w życie pomysły i odnosił sukcesy. 
Tkwią mi w uszach miłe słowa pre-
zydenta Samarancha pod adresem 
Paszczyka. Czasem odnosiłem wraże-
nie, że Hiszpanie mówią o nim pięk-
niej niż my tu w Polsce - powiedział 
w katedrze były prezydent RP Alek-
sander Kwaśniewski.

- Poznałem go 22 lata temu, gdy 
przyjął propozycję współpracy. Pra-
cowaliśmy razem w PKOl, w minister-
stwach sportu, w Sejmie, był moim 
doradcą, gdy sprawowałem urząd 
prezydenta RP. To był człowiek nie-
skończonej ilości pomysłów. Razem 
z tym wielkim przyjacielem polskich 
sportowców przeżywaliśmy ich suk-
cesy, a wśród nich złoty medal An-

drzeja Wrońskiego i Waldemara Le-
gienia. Razem przeżywaliśmy trudne 
chwile w Atlancie, gdy odszedł Gienio 
Pietrasik, a potem radość ze zdobycia 
przez Renatę Mauer złotego medalu 
w pierwszej konkurencji igrzysk. Byli-
śmy ze sportowcami także w Sydney 
i Atenach. Był wielkim przewodnikiem 
po świecie sportu, był wielkim lide-
rem. Odszedł człowiek nadzwyczajny 
- mówił Aleksander Kwaśniewski.

Na Cmentarzu Powązkowskim Sta-
nisława Stefana Paszczyka w imieniu 
ministra sportu i turystyki Mirosława 
Drzewieckiego pożegnał sekretarz sta-
nu w ministerstwie sportu i turystyki 
Adam Giersz.

- Zgromadziliśmy się tutaj, aby po-
żegnać człowieka, którego śmierć jest 
dla nas wielkim ciosem. Pożegnać su-
miennego i całym sercem oddane-
go człowieka, który pozostawił po so-
bie wielkie dzieła - Uczniowskie Kluby 
Sportowe i Centrum Olimpijskie. Jego 
działalność tak wiele wniosła do pol-
skiego sportu i dlatego pamięć o nim 
pozostanie wiecznie żywa - powie-
dział Adam Giersz.

Na zdjęciu od lewej: prezes Klubu Dziennikarzy Sportowych Jerzy 
Góra (częściowo widoczny), Adam Giersz, redaktor Leszek Świder 
i Stanisław Stefan Paszczyk. Zdjęcie wykonano 2 lipca 2002 r. pod-
czas uroczystości Dnia Dziennikarza Sportowego w Warszawie
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- Miałeś jeszcze tyle planów, a my 
tyle nadziei. Sport odpłacał Ci się suk-
cesami ludzi, którzy tutaj dzisiaj przy-
szli. Hiszpanie odpłacali Ci się sukcesa-
mi, ściągając czapki z głów. Wielu ludzi 
doceniało Twój autorytet i wielką mi-
łość do sportu - mówił nad trumną se-
nator Andrzej Person, przemawiając 
w imieniu parlamentarzystów i sportow-
ców. Ci ostatni wdzięczni są Stanisławo-
wi Paszczykowi za wprowadzenie olim-
pijskich wynagrodzeń.

Był wybitnym 
szkoleniowcem

Prezes Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego Piotr Nurowski podkreślił, 
jak wielką stratę poniósł sport z chwi-
lą śmierci wybitnego szkoleniowca 
i działacza, jakim był Stanisław Stefan 
Paszczyk.

- Jestem w dużym szoku, ta wia-
domość spadła na mnie jak grom 
z jasnego nieba. Wprawdzie słyszałem 
o chorobie Stefana, ale miałem też 
wiadomości, że następowała popra-
wa i wszystko zmierza w dobrym kie-
runku. Przyznaję, że informacja o jego 
śmierci jeszcze do mojej świadomości 
nie dotarła, po prostu nie wierzę, że on 
nie żyje... - powiedział Piotr Nurowski.

- Mam stosunek osobisty do Sta-
nisława Stefana Paszczyka, dziesią-
tego w historii Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego prezesa. Był moim na-
uczycielem wychowania fizycznego 
na studiach prawniczych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W 1973 r., kiedy zo-
stałem prezesem Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, przyjmowałem go do 
pracy na stanowisko szefa szkolenia.

Już wtedy, będąc trenerem koordy-
natorem lekkoatletycznej sekcji Skry, 
dał się poznać jako wybitny szkolenio-
wiec. Pod jego kierunkiem klub zdobył 
wszystkie tytuły mistrza Polski w kate-
goriach poniżej seniora. Dla niego pra-
ca z młodzieżą była priorytetem.

- Jeszcze nie tak dawno snuł plany 
utworzenia szkoły trenerskiej na po-
trzeby sportu polskiego. Miał również 
wiele innych pomysłów. Był ogromnie 
witalny. Jego śmierć jest wielką stratą. 
Był znakomitym teoretykiem i prakty-

kiem - podkreślił Piotr Nurowski, który 
w lutym 2005 r. zastąpił Paszczyka na 
stanowisku prezesa PKOl.

Odeszła jedna 
z najwybitniejszych postaci 

polskiego sportu
Odeszła jedna z najwybitniejszych 

postaci polskiego sportu ostatnich kilku-
dziesięciu lat, tak o zmarłym Stanisławie 
Stefanie Paszczyku mówi wiceprezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i szef 
misji na zimowe igrzyska w Vancouver 
w 2010 r., Kazimierz Kowalczyk.

- Stanisława Stefana Paszczyka zna-
łem od początku lat 70. - powiedział Ka-
zimierz Kowalczyk. - Był bez wątpienia 
jedną z najwybitniejszych postaci pol-
skiego sportu ostatnich kilkudziesięciu 
lat. Szeroko rozumianą kulturę fizycz-

ną znał jako praktyk i wybitny teoretyk. 
Do stanowiska szefa Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego przeszedł długą drogę - 
od nauczyciela wychowania fizycznego.

Kazimierz Kowalczyk podkreślił 
ogromne oddanie Stanisława Stefana 
Paszczyka sportowi, który „po prostu ko-
chał”. - Był dla trenerów merytorycznym 
wzorem i dużo od nich wymagał - po-
wiedział Kowalczyk. - Zresztą dla siebie 
był również bardzo wymagający.

Kazimierz Kowalczyk przypomniał, 
że Stanisław Stefan Paszczyk był jednym 
z organizatorów Szkoły Trenerów w Pol-
sce. - Chciał tę ideę doprowadzić do koń-
ca. Mieli w niej dokształcać się polscy 
szkoleniowcy, jak również zdobywać 
wiedzę zawodnicy, którzy po zakończe-
niu karier zajęliby się trenowaniem mło-
dzieży.

Zmarły 12 listopada 2008 r. w Warszawie 
Stanisław Stefan Paszczyk urodził się 16 mar-
ca 1940 r. w Pruszkowie. Był absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie, miał tytuł doktora nauk wychowa-
nia fizycznego. Trener i działacz sportowy. 
Od 1972 r. był kierownikiem wyszkolenia 
PZLA, a od 1976 r. kierownikiem zespołu 
metodycznego i przygotowań olimpijskich. 
W latach 1980-1981 pracował na stanowisku 
wicedyrektora departamentu sportu wyczy-
nowego w Głównym Komitecie Kultury Fi-
zycznej i Sportu.

W 1976 i 1980 r., podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu i w Moskwie, był 
szefem trenerów lekkiej atletyki. Od 1984 r. przez dwa lata był wiceprzewodniczą-
cym Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz pełnił funkcję wiceprezesa PKOl.

W 1990 r. wyjechał do Hiszpanii, gdzie przez cztery lata był doradcą rządu hi-
szpańskiego, pomagając w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Barcelonie 
w 1992 r. Stworzył autorską koncepcję przygotowań reprezentantów Hiszpanii do 
igrzysk, która przyniosła 22 medale i 10. miejsce. Cztery lata wcześniej w Seulu Hi-
szpania zajęła w tym rankingu 23. miejsce z dorobkiem... czterech medali.

Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie były długoletni prze-
wodniczący MKOl Juan Antonio Samaranch przyznał, że ma wielki dług wdzięcz-
ności wobec Paszczyka, podkreślając jego ogromny udział w sukcesach hiszpań-
skich sportowców w igrzyskach w Barcelonie, co było najlepszym osiągnięciem 
w historii.

Po powrocie z Hiszpanii Paszczyk został prezesem Urzędu Kultury Fizycznej 
i Turystyki (1993-97), a 8 lutego 1997 r. wybrano go na prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Funkcję tę pełnił do 27 lutego 2005 r.

W latach 1993-2001 był posłem na Sejm. Doradzał prezydentowi Aleksandro-
wi Kwaśniewskiemu w sprawach sportu, kultury fizycznej i ruchu olimpijskiego.
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Minister sportu podsumował roczną działalność
Program budowy boisk dla mło-

dzieży „Orlik 2012”, praca nad nową 
ustawą o sporcie kwalifikowanym 
oraz przygotowania do piłkarskich 
mistrzostw Europy w 2012 r. to głów-
ne elementy rocznych działań mi-
nistra sportu i turystyki Mirosława 
Drzewieckiego.

Podczas konferencji prasowej 
podsumowującej działalność mini-
sterstwa w okresie od 16 listopada 
2007 r. do 16 listopada 2008 r. mi-
nister Drzewiecki poinformował, że 
program budowy boisk piłkarskich 
dla młodzieży „Orlik 2012” to najwięk-
sze tego typu przedsięwzięcie w Eu-
ropie.

Mirosław Drzewiecki przypomniał, 
że projekt budowy boisk sportowych 
dla młodzieży był jednym z ważnych 
punktów programu rządu premiera 
Donalda Tuska. Początkowo plano-
wano budowę 2012 boisk do 2012 r., 
ale obecnie - zdaniem ministra - mó-
wić trzeba o liczbie 2012 plus.

Szef resortu sportu i turystyki na-
zwał boiska „podwórkami XXI wie-
ku dla naszych dzieci”, zapowiada-
jąc jednocześnie, że w krótkim czasie 
będą one wyposażone w łączność in-
ternetową i kamery. Postępy progra-
mu „Moje Boisko - Orlik 2012” uznał 
za niewątpliwy sukces kierowanego 
przez siebie resortu. 

Drugim źródłem satysfakcji mini-

stra są postępy przygotowań do pił-
karskich mistrzostw Europy 2012. Mi-
rosław Drzewiecki podkreślił, że gdy 
obejmował funkcję, UEFA krytycznie 
oceniała stan przygotowań do impre-
zy, ale przyspieszenie spowodowane 
działalnością powołanej w kwietniu 
spółki PL.2012 i postęp prac przy bu-
dowie Stadionu Narodowego w War-
szawie sprawiły, że już w listopadzie 
szef UEFA Michel Platini zauważył 
i pochwalił pozytywne tendencje. Mi-
nister zapowiedział, że w przyszłym 
roku, kiedy rozpoczną się prace bu-
dowlane przy stadionach, efekty prac 
projektowych i planistycznych będą 
widoczne gołym okiem.

Jedynym powodem do niepoko-
ju jest zbyt wolne tempo zmian syste-
mowych w polskim sporcie, a szcze-
gólnie w związkach sportowych. 
- To mnie niepokoi, ale jednocześnie 
utwierdza w przekonaniu, że zmiany 
są konieczne – powiedział Mirosław 
Drzewiecki. Poinformował także, że 
praktycznie gotowy jest projekt no-
wej ustawy o sporcie kwalifikowa-
nym.

Minister Drzewiecki podkre-
ślił, że chciałby jednak uzyskać dla 
tego projektu akceptację środowisk 
sportowych i dopiero po społecz-
nej dyskusji przedstawić jej ostatecz-
ny kształt. Nowe regulacje ustawo-
we mają zmierzać m.in. do reformy 

zarządzania związkami sportowymi 
przez wprowadzenie kadencyjności, 
zmniejszenie liczebności zarządów 
i profesjonalizację zarządzania. Miro-
sław Drzewiecki zastrzegł przy tym, 
że proponowane zmiany nie mają na 
celu ograniczenia autonomii organi-
zacji sportowych, lecz usprawnienie 
ich działania.

Sporo uwagi poświęcił Drzewie-
cki olimpijskim występom polskich 
sportowców - zarówno ocenie startu 
w Pekinie, jak i planom dotyczącym 
igrzysk w Londynie w 2012 r. W opi-
nii ministra daje się zauważyć istotna 
rozbieżność pomiędzy nakładami na 
przygotowanie olimpijskiej reprezen-
tacji, które w porównaniu z poprzed-
nią olimpiadą wzrosły ze 136 do 274 
mln zł, a porównywalną liczbą zdoby-
tych medali. Potrzebna jest więc ra-
cjonalizacja przygotowań do kolej-
nych igrzysk, czemu służyć ma nowy, 
biznesowy model zarządzania tymi 
przygotowaniami.

Mirosław Drzewiecki przytoczył 
dane dotyczące dysproporcji nakła-
dów na przygotowania zawodników 
w poszczególnych dyscyplinach. Są 
to kwoty od kilku do blisko 150 tys. 
zł. - Musimy stworzyć system, który 
wspomagać będzie najbardziej uta-
lentowanych zawodników, mających 
szansę sięgnąć po olimpijskie medale 
- podkreślił minister.

Ponad 150 trenerów i pracow-
ników opieki medycznej odebrało 
w Warszawie podczas uroczystej gali 
nagrody ministra Sportu i Turystyki 
za osiągnięcia szkoleniowe w 2008 r. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się tre-
nerzy z 47 polskich związków spor-
towych, Akademickiego Związku 
Sportowego i trzech stowarzyszeń 

zajmujących się sportem niepełno-
sprawnych. Nagrody indywidualne 
I i II stopnia oraz zespołowe I i II stop-
nia przyznane zostały trenerom (ze-
społom trenerów i opieki medycznej), 
którzy szkolili medalistów igrzysk 
olimpijskich, paraolimpijskich, mi-
strzostw świata i Europy we wszyst-
kich kategoriach wiekowych.

W 2008 r. nagrody zostały przy-
znane 596 trenerom na łączną kwotę 
ponad 2 mln zł. W gronie szkoleniow-
ców, którym nagrody wręczył na Tor-
warze sekretarz stanu w MSiT Adam 
Giersz, było dziewięciu trenerów me-
dalistów igrzysk olimpijskich oraz 
8 trenerów medalistów igrzysk para-
olimpijskich.

Ministerstwo Sportu i Turystyki nagrodziło trenerów
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Prezydent RP Lech Kaczyński od-
znaczył 19 grudnia 2008 r. osoby szcze-
gólnie zasłużone na rzecz rozwoju kul-
tury fizycznej i sportu. Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski uhonorowa-
ny został wieloletni rektor i pracownik 
naukowy Akademii Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
prof. Tadeusz Ulatowski. W imieniu 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego odzna-
czenia wręczyła minister Ewa Junczyk-
Ziomecka. Okazją do spotkania było 80-
lecie Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie oraz 90. rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Poza prof. Ulatowskim 17 osób zo-
stało wyróżnionych Krzyżem Wielkim 

Orderu Odrodzenia Polski, a 10 Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Podczas uroczystości minister Piotr 
Kownacki odczytał list, w którym pre-
zydent Lech Kaczyński napisał m.in.: „W 
imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prag-
nę wyrazić wielki szacunek i uznanie 
pokoleniom wykładowców, instrukto-
rów, trenerów, nauczycieli wychowania 
fizycznego i sportowców, związanych 
z tą uczelnią. Legendę AWF tworzy tak-
że Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, 
który wychował wielu medalistów i zapi-
sał złotą kartę w historii polskiego ruchu 
olimpijskiego”.

„Jest to również okazja, aby pod-
kreślić, jak także dzisiaj ważne jest roz-

Odznaczenia dla ludzi sportu
wijanie aktywności fizycznej Polaków. 
Chodzi tu o sprawy o znaczeniu funda-
mentalnym: o kondycję i zdrowie spo-
łeczeństwa, a zarazem o kultywowanie 
ciągle aktualnego ideału kalos kagathos 
- harmonii duszy i ciała, połączenia tęży-
zny fizycznej z przymiotami moralnymi, 
z duchem służby, z patriotycznym zaan-
gażowaniem”.

Urodzony w 1923 r. Tadeusz Ulatow-
ski w młodości czynnie uprawiał sport 
- był członkiem kadry narodowej w ko-
szykówce i piłce ręcznej. Później osiągał 
sukcesy w pracy trenerskiej, prowadząc 
m.in. koszykarzy Legii Warszawa i repre-
zentację Polski mężczyzn i kobiet. Od 
1948 r. jest związany z bielańską uczel-
nią. Jego dorobek tworzy ponad 250 
opracowań naukowych i metodyczno-
szkoleniowych, w tym kilku podręczni-
ków z zakresu teorii sportu.

Prezydent RP odznaczył olimpijczyków i trenerów
Prezydent RP Lech Kaczyński spot-

kał się na rynku w Wiśle z olimpijczyka-
mi oraz ich trenerami i wręczył im or-
dery i odznaczenia. Najwyższe - Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-
ski - otrzymali Adam Małysz, Michał 
Brzuchalski i Zygmunt Smalcerz.

Pobyt w Wiśle przebiegał pod ha-
słem „Sportowcy i ich sukcesy źródłem 
dumy narodowej”. Prezydent RP za wy-
bitne osiągnięcia sportowe, za zasługi 
w działalności na rzecz propagowania 
i krzewienia kultury fizycznej wręczył 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski wielokrotnemu medaliście 
olimpijskiemu (2002) i mistrzostw 
świata w skokach narciarskich Ada-
mowi Małyszowi.

Prezydent RP uhonorował również 
orderami i odznaczeniami państwo-
wymi trenerów oraz zawodników, któ-
rzy zdobyli medale igrzysk olimpij-
skich w Pekinie.

Za wybitne zasługi dla rozwoju 
sportu, za osiągnięcia w działalności 
szkoleniowej i trenerskiej odznaczeni 
zostali:

Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski
Michał Brzuchalski (trener kajakarstwa)
Zygmunt Smalcerz (trener podnosze-
nia ciężarów)
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski
Marek Julczewski (trener szermierki)
Andrej Levit (trener gimnastyki spor-
towej)
Henryk Olszewski (trener lekkiej atletyki)
Aleksander Wojciechowski (trener wio-
ślarstwa)
Złotym Krzyżem Zasługi (po raz drugi)
Marian Drażdżewski (trener wioślarstwa)
Złotym Krzyżem Zasługi
Jan Godlewski (trener zapasów)
Andrzej Piątek (trener kolarstwa gór-
skiego)
Witold Suski (trener lekkiej atletyki)
Za wybitne osiągnięcia sportowe od-
znaczeni zostali:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski
Leszek Blanik (AZS AWFiS Gdańsk)
Michał Jeliński (AZS AWF Gorzów Wiel-
kopolski)

Marek Kolbowicz (AZS AWF Szcze-
cin)
Szymon Kołecki (Górnik Polkowice)
Adam Korol (AZS AWFiS Gdańsk)
Tomasz Majewski (AZS AWF Warszawa)
Konrad Wasielewski (AZS Szczecin)
Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski
Aneta Konieczna (Posnania Poznań)
Złotym Krzyżem Zasługi
Robert Andrzejuk (AZS AWF Wrocław)
Miłosz Bernatajtys (Lotto Bydgostia 
WSG Pocztowy)
Piotr Małachowski (Śląsk Wrocław)
Beata Mikołajczyk (UKS Kopernik Byd-
goszcz)
Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław)
Bartłomiej Pawełczak (Lotto Bydgostia 
WSG Pocztowy)
Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń)
Paweł Rańda (AZS Politechnika Wrocław)
Adam Wiercioch (Piast Gliwice)
Agnieszka Wieszczek (ZTA Zgierz)
Maja Włoszczowska (Halls MTB Team 
Warszawa)
Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kra-
ków)
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Nagrody dla polskich sportsmenek
Maja Włoszczowska (kolarstwo 

górskie), Aneta Konieczna i Beata Mi-
kołajczyk (kajakarstwo), Agnieszka 
Wieszczek (zapasy) oraz Natalia Par-
tyka (tenis stołowy) zostały nagrodzo-
ne za największe osiągnięcia sportowe 
w 2008 r. przez Polskie Stowarzysze-
nie Sportu Kobiet podczas konferencji 
„Kobieta i Sport 2008” zorganizowanej 
w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Nagrodę za całokształt działalności 
na rzecz sportu kobiecego otrzymała 
Maria Rotkiewicz.

Włoszczowska oraz Konieczna 
i Mikołajczyk zdobyły w Pekinie srebr-

ne medale igrzysk, a Wieszczek brązo-
wy. Natalia Partyka została mistrzynią 
paraolimpijską i startowała również 
w igrzyskach olimpijskich w stolicy 
Chin.

- Stało się dobrą tradycją, żeby co 
roku uhonorować piękniejszą część 
polskiego sportu. Występ w igrzyskach 
w Pekinie był udany, choć mogło być le-
piej. Uczucie niedosytu zmobilizuje do 
solidniejszej pracy - powiedział prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr 
Nurowski.

Radca generalny w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Urszula Jankowska 

Trzy miliony złotych w 2008 r. 
przeznaczył Urząd Miasta Stołeczne-
go Warszawy na pomoc klubom w ra-
mach „Programu rewitalizacji stołecz-
nych klubów sportowych”. W 2009 r. 
suma zwiększona zostanie o dwa mi-
liony złotych.

- Kluby będą mogły wnioskować 
o zainwestowanie w poprawę ich 
bazy, żeby jej jakość była lepsza - po-
wiedziała prezydent Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz na spotkaniu 
w warszawskim klubie Drukarz. - Będą 
musiały przedstawić koncepcję, czego 
im brakuje i według tego zostaną roz-
dysponowane środki.

Jak podkreśliła Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, efektem końcowym pro-
gramu rewitalizacji warszawskich klu-
bów sportowych będzie poprawa 
bazy i wyników sportowych.

- Mam nadzieję, że więcej dzie-
ci zacznie uprawiać sport i trenerom 
łatwiej będzie wyławiać talenty - po-
wiedziała prezydent Warszawy. - Żeby 
więcej osób mogło trenować, po-
trzebna jest do tego baza, którą po-
szerzamy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz doda-

ła, że zna warunki w warszawskich 
klubach, w jakich odbywają treningi, 
a była w większości obiektów. Zaple-
cze dla sportowców młodych i star-
szych musi być na miarę XXI wieku. 
- Z Pragi-Południe się wywodzę i Dru-
karza odwiedziłam dwa razy, kiedy 
jeszcze nie byłam prezydentem War-
szawy - powiedziała. - Warunki są dość 
prymitywne.

Program rewitalizacji zakłada od-
tworzenie majątku, infrastruktury 
i rozszerzenie oferty sportowej klu-
bów.

- Obecnie kierujemy środki na bie-
żące potrzeby utrzymania obiektów 
- powiedział dyrektor Biura Sportu 
i Rekreacji Urzędu Miasta Stołeczne-
go Warszawy Wiesław Wilczyński. - 
Oczekujemy, że powstaną takie centra 
sportowe, np. łucznictwa i piłki nożnej 
na Drukarzu, a sportów walki w Gwar-
dii. Każdy warszawski klub specjali-
zuje się w jakiejś dyscyplinie sportu. 
Byłyby w nich zatrudnieni trenerzy-
koordynatorzy.

W Warszawie jest piętnaście ta-
kich klubów i, jak podkreślił dyrektor 
Wilczyński, przez ostatnich kilkana-

ście lat od zmiany ustroju nikt nie miał 
sposobu, co z nimi zrobić. - Mają one 
duży majątek i nie prowadzą działal-
ności komercyjnej, ale realizują zada-
nia w zakresie sportu dzieci i młodzie-
ży – powiedział Wiesław Wilczyński. 
- Nie są w stanie utrzymać tego mająt-
ku i to był problem.

Żeby pokryć wydatki na utrzyma-
nie obiektów, kluby brały środki prze-
znaczone na rozwój sportu ze szkodą 
dla tego ostatniego. - Tak właściwie ła-
tały dziury - powiedział Wiesław Wil-
czyński. – Środki, jakie przeznaczymy 
dla klubów, mają dać im stabilizację.

Nie będą to jednak finansowe 
prezenty. W dalszej kolejności wła-
dze Warszawy chciałyby odbudować 
infrastrukturę tych klubów. - Będzie-
my oczekiwali, że powstaną plany in-
westycyjne, strategie sportowe, żeby 
określono cele na przyszłość – powie-
dział dyrektor Wilczyński. - Z programu 
wyłączone zostały kluby z działalnoś-
cią komercyjną, takie jak Legia i Polo-
nia. W programie uczestniczą kluby, 
które realizują zadania upowszechnia-
nia sportu i jego rozwoju wśród dzie-
ci i młodzieży.

Miasto będzie pomagać sportowym klubom w stolicy

podkreśliła, że „nie ma silnej reprezen-
tacji kraju bez silnej w niej ekipy kobiet, 
o czym świadczą statystyki i dane z mi-
nionych lat”. W ostatnich igrzyskach pa-
raolimpijskich kobiety zdobyły szes-
naście medali na trzydzieści, po jakie 
sięgnęła drużyna Polski.

Prof. Zofia Żukowska ze stołecz-
nej Akademii Wychowania Fizyczne-
go Józefa Piłsudskiego powiedziała, że 
we współczesnym świecie sport kobiet 
stał się wartością samą w sobie. Rozwi-
ja się tak samo jak męski. Podkreśliła, że 
„wbrew pozorom i temu, co się potocz-
nie mówi, nie wpływa on negatywnie na 
zdrowie. Ponad połowa zawodniczek, 
jak wynika z badań, po zakończeniu ka-
riery oceniła swoje zdrowie jako dobre 
i bardzo dobre”.
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Sport i zdrowie to główny temat, 
którym zajmuje się obecnie dyrekcja ds. 
edukacji i kultury przy Komisji Europej-
skiej - poinformowała dyrektor Depar-
tamentu Współpracy Międzynarodowej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki Ewa Su-
ska podczas posiedzenia sejmowej Ko-
misji Kultury Fizycznej i Sportu.

W strukturach Unii Europejskiej nie 
ma organu, który zajmowałby się wy-
łącznie sportem. Tematy z nim związa-
ne omawia m.in. dyrekcja ds. edukacji 
i kultury przy KE. Raz na sześć miesię-
cy odbywają się natomiast nieformal-
ne spotkania ministrów odpowiedzial-
nych za sport we wszystkich krajach 
członkowskich UE.

- Dyrekcje, na które podzielona 
jest KE, opracowują m.in. wytyczne 
dotyczące aktywności fizycznej spo-
łeczeństw - powiedziała Ewa Suska. - 
Wstępne wyniki nie są najlepsze – 38% 

kobiet i 27% mężczyzn cierpi w krajach 
UE na nadwagę. Pięć milionów dzieci 
ma otyłość. Ta kwestia na pewno bę-
dzie poruszona przez ministrów sportu 
na najbliższym spotkaniu.

To nie jedyny temat poruszany 
przez dyrekcje zajmujące się sportem 
pod prezydencją Francji. Nowy projekt 
powstaje w sprawie dopingu. - Rozwa-
ża się pomysł współpracy z firmami far-
maceutycznymi. Ponadto trwają prace 
nad poprawieniem stanu ochrony da-
nych osobowych zawodników podda-
wanych kontroli. Dialog z WADA trwa - 
dodała dyrektor Suska.

Badania wykazały, że największym 
źródłem finansowania sportu w krajach 
UE są budżety gospodarstw domowych 
– 49%, 14% wpływa ze sponsoringu, 
a 11% z państwowego budżetu. - Pomię-
dzy państwami członkowskimi są jednak 
duże różnice - przyznała Ewa Suska.

Sport w strukturach UE nie ma 
osobnego źródła finansowania, prze-
znaczone na tę dziedzinę środki pocho-
dzą z innych obszarów funkcjonowania 
UE, jak edukacja czy zdrowie. - Dlatego 
tak ważna jest ratyfikacja Traktatu Liz-
bońskiego, w którym sport stanie się 
oddzielnym obszarem działania - po-
wiedziała Ewa Suska.

Dyrekcja ds. edukacji i kultury przy 
Komisji Europejskiej dużą wagę przy-
wiązuje także do projektu mające-
go na celu zapewnienie zawodnikom 
możliwości dwutorowego rozwoju, 
obok sportowego również zawodo-
wego. - Projekt w tej sprawie jest już 
w opracowaniu. Zależy nam na tym, 
by sportowcy nie tylko trenowali, ale 
mieli równocześnie możliwość łącze-
nia aktywności fizycznej z rozwojem 
w innych dziedzinach - podkreśliła 
Ewa Suska.

W Sejmie o sporcie w strukturach UE

Porozumienie czterech resortów 
przeciw agresji wśród dzieci

Czterech ministrów - sportu i tury-
styki, spraw wewnętrznych i admini-
stracji, edukacji narodowej oraz zdro-
wia - zawarło porozumienie, które 
ma na celu przeciwdziałanie poprzez 
sport agresji i patologii wśród dzie-
ci i młodzieży. Minister sportu Miro-
sław Drzewiecki wyjaśnił, że taki pro-
gram funkcjonuje już w wielu krajach 
Unii Europejskiej. - Polska pierwsza 
z 15 nowych krajów unijnych wchodzi 
w ten program – podkreślił minister.

Projekt finansowany przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny ma doce-
lowo objąć całą Polskę. - W tej chwi-
li przeprowadzany jest pilotażowo 
w województwie warmińsko-mazur-
skim, gdzie potrwa do półtora roku 
– wyjaśnia pomysłodawczyni pro-
gramu, poseł PO Beata Bublewicz. 

- Dopiero po jego podsumowaniu 
przez międzyresortową komisję po-
myślimy o dalszych regionach. Moż-
liwości finansowe i organizacyjne są, 
ale podstawowym warunkiem jest 
duże zaangażowanie władz samo-
rządowych. Nic oczywiście nie stoi 
na przeszkodzie, by inne wojewódz-
twa wcześniej dołączyły, a my jeste-
śmy gotowi odpowiedzieć na wszel-
kie pytania.

Minister Drzewiecki dodał, że pro-
gram pozwala na przykład na dokształ-
canie blisko 350 pedagogów z dane-
go terenu, którzy uczestniczyć będą 
w jego realizacji. - Nauczycieli wycho-
wania fizycznego nie musimy oczy-
wiście uczyć, jak prowadzić zajęcia 
sportowe, ale będziemy uzupełniać 
ich wiedzę o te elementy, których nie 

obejmuje program uczelni - jak wyko-
rzystywać sport dla rozładowania agre-
sji, jak odciągnąć młodzież od nałogów 
i używek, jak pobudzić ich aktywność - 
stwierdził minister sportu.

Beata Bublewicz podkreśliła, że 
projekt „ma trzy główne cele do speł-
nienia. Ma zmniejszyć poziom agre-
sji i różnego rodzaju patologii wśród 
dzieci i młodzieży, zapobiegać dra-
matycznemu spadkowi sprawności 
fizycznej oraz wychowywać i eduko-
wać kibiców, którzy dopingować będą 
w duchu fair play, pielęgnując ideę 
olimpizmu”.

Zdaniem ministra sportu w każ-
dym województwie można byłoby 
pozyskać nawet kilkanaście milionów 
złotych rocznie, a dzięki porozumieniu 
czterech resortów program może być 
wspomagany przez fachowców z róż-
nych dziedzin - pracowników oświaty, 
lekarzy a także przez jednostki policji, 
które mają dobre rozeznanie w środo-
wiskach skupiających młodzież zagro-
żoną patologiami społecznymi.
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- Ponad 3-krotny wzrost środków 
przeznaczonych na inwestycje sporto-
we w Warszawie to jeden z wielu przy-
kładów, że Warszawa nie przypadkowo 
obdarzona została mianem „Europej-
skiej Stolicy Sportu w 2008 roku” - po-
wiedziała prezydent stolicy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz podczas uroczysto-
ści otwarcia w Ursusie przyszkolnej hali 
balonowej przy miejscowym gimna-
zjum nr 131.

Oprócz polityki zwiększania środ-
ków na inwestycje sportowe, samorząd 
warszawski prowadzi akcję poprawy 
warunków rozwoju wychowania fizycz-
nego dzieci i młodzieży, tworzy możli-
wości aktywnego spędzania wolnego 
czasu mieszkańcom miasta niezależnie 
od wieku czy statusu społecznego. Ra-
tusz aktywnie uczestniczy w przygo-
towaniach do zbliżających się finałów 
piłkarskich mistrzostw Europy organizo-
wanych przez Polskę i Ukrainę w 2012 r.

- W 2008 r. wydatkowaliśmy w War-
szawie 345 mln zł, czyli 3% budżetu. 
W stosunku do roku 2006 nastąpił po-
nad trzykrotny wzrost nakładów na sport 
i rekreację, w 2006 r. sport otrzymał jedy-
nie 105,6 mln. W palecie propozycji jest 
wiele atrakcyjnych form i programów. 
W 2007 r. uruchomiono został program 
„Otwarte obiekty sportowe” dający dzie-
ciom i młodzieży nieodpłatny dostęp do 
publicznych obiektów sportowych - po-
wiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent stolicy wspomniała także 

o programach mających na celu podno-
szenie sprawności fizycznej dzieci z klas 
1-3, która ma mniejsze szanse skorzysta-
nia z profesjonalnie prowadzonych lek-
cji wychowania fizycznego. Ugruntowa-
nym powodzeniem cieszą się inne akcje, 
jak „Lato w mieście”, „Zima w mieście”, 
„Ze szkoły na Olimp” czy „Senior-starszy, 
sprawniejszy”. Z faktu przejęcia przez 
miasto stoku na Szczęśliwicach cieszą się 
narciarze.

Sympatycy sportu bez względu 
na wiek mogą liczyć, że do przyszło-
rocznych wakacji w stolicy powstanie 
dziewięć „Syrenek” - wielofunkcyjnych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Po-
wstaną one od nowa lub w ramach mo-
dernizacji dotychczasowych obiektów 
na Białołęce, Bielanach, Ochocie, Tar-
gówku, Pradze Północ, Żoliborzu, Woli 
oraz w Rembertowie i Wawrze.

Pierwsza „Syrenka” otwarta zosta-
nie w bielańskim Parku Olszyna. Obiekt 
ma boisko wielofunkcyjne o wymiarach 
56x30 m, do koszykówki (28x17 m), do 
siatkówki (13x22 m) oraz plac ze ścianką 
wspinaczkową i siłownią na wolnym po-
wietrzu o wymiarach 17x10 m. Wieczo-
rem boiska będą oświetlone.

Z otwartej hali namiotowej w Ursu-
sie może korzystać dziennie około 350 
dzieci i młodzieży. Są w niej boiska do 
piłki ręcznej (pełnowymiarowe), siat-
kówki i koszykówki. Hala ma zaplecze hi-
gieniczno-sanitarne i dostosowana jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

- Mamy w mieście już dwie takie hale 
przyszkolne - cieszył się burmistrz Ursu-
sa Bogdan Olesiński. Każda z nich kosz-
towała 1,7 mln złotych.

Sportowe sukcesy Warszawy pod-
kreślali przebywający na uroczystości 
przedstawiciele Mediolanu, który bę-
dzie Europejską Stolicą Sportu 2009 r. - 
Doceniamy wielkie działania sportowe 
Warszawy. A my mediolańczycy znamy 
się na sporcie. Jestem przekonany, że 
wszystkie wasze starania zakończą się 
sukcesem - powiedział dyrektor wydzia-
łu sportu w urzędzie syndyka Mediola-
nu Vinzenzo Guastafierro, przekazując 
Hannie Gronkiewicz-Waltz pamiątkową 
plakietę.

Plakieta świadcząca, że Warsza-
wa była Europejską Stolicą Sportu 2008 
przez najbliższy rok przechowywana bę-
dzie w Mediolanie.

- Byłem w wielu miastach, które 
wcześniej obdarzone zostały tytułem 
„Europejskiej Stolicy Sportu”, we Frank-
furcie, Innsbrucku i Sztokholmie i uwa-
żam, że Warszawa nie ma się czego wsty-
dzić. W przyszłym roku kontynuować 
będziemy mądrze przemyślane zada-
nia. Mamy warunki do ich realizacji. 264 
klubów jest beneficjentami środków po-
chodzących z budżetu miasta. Warszawa 
finansowała w 2008 r. 150 imprez, w tym 
Human Race zorganizowany w 26 me-
tropoliach świata - powiedział dyrektor 
Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecz-
nego Warszawy Wiesław Wilczyński.

Ponad 3-krotny wzrost środków na sport w Warszawie

Z obrad sejmowej komisji
Sportu i Kultury Fizycznej

Stan przygotowania kadry trener-
skiej i instruktorskiej w środowisku 
wiejskim systematycznie polepsza się 
- wynika z danych przedstawionych 
przez sekretarza stanu w Minister-
stwie Sportu i Turystyki Adama Gier-
sza członkom sejmowej komisji Spor-
tu i Kultury Fizycznej.

Najbardziej aktywnie prowadzone 
są programy kształcenia kadry szkole-
niowej. W 2007 r. w wiejskich gminach 
pracowało ponad 6500 instruktorów, 
większość z nich była wolontariusza-
mi. - Podobnie wygląda to wśród tre-
nerów - z 906 na etatach było zale-
dwie 596. To znacznie za mało, ale jest 

widoczna tendencja wzrostowa - po-
wiedział Adam Giersz.

Szkolenia, które mają na celu pod-
wyższanie kwalifikacji instruktorów, fi-
nansowo wspomaga Europejski Fun-
dusz Społeczny. - Środki przeznaczane 
są głównie na gry zespołowe - piłkę 
nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz 
lekką atletykę. Staramy się, by w przy-
szłych latach również inne dyscypliny 
mogły z tego profitować - zapowie-
dział sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki.
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Możliwość większego dofinanso-
wania gmin nieposiadających sal gim-
nastycznych zapowiedział podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji Kul-
tury Fizycznej i Sportu sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Adam Giersz.

- Możemy dofinansowanie zwięk-
szyć do 50% lub więcej - oświadczył 
Adam Giersz po prezentacji przez rad-
cę generalnego Urszulę Jankowską 
dokumentu „Strategia rozwoju sportu 
w Polsce do 2015 roku - cele i zadania”.

Poseł Bogusław Wontor intereso-
wał się sprawą braku nowych źródeł 

Większe 
dofinansowanie 

dla gmin

Śląsk Wrocław, AZS AWF Katowice, 
Zawisza Bydgoszcz to najlepsze kluby, 
a mazowieckie, wielkopolskie i śląskie 
to najlepsze województwa w systemie 
współzawodnictwa sportowego dzie-
ci i młodzieży w 2008 r. Sklasyfikowano 
3010 klubów (w 2007 r. 2944) oraz 842 
gminy i 363 powiaty. Najlepsze gminy 
a także powiaty to: Warszawa, Poznań, 
Wrocław, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, 
Gdańsk, Szczecin, Białystok i Katowice.

W porównaniu z ubiegłym rokiem 
medalowe pozycje utrzymały woje-
wództwa mazowieckie, wielkopolskie 
i śląskie oraz WKS Śląsk Wrocław i AZS 
AWF Katowice. Na trzecie miejsce z szó-
stego awansował Zawisza Bydgoszcz.

Największego postępu w klasyfika-
cji klubów dokonały: UKP Unia Oświę-
cim (17. lokata), Stal Rzeszów (20.), MKS 
MOS Wrocław (22.), Warta Poznań (23.), 
Wisła Kraków (24.) i BKS WP Kościelisko 
(25.), których nie było w czołówce (miej-
sca 1-25) w bilansie 2007 r. Współzawod-

nictwo obejmuje imprezy: mistrzostwa 
Polski w kategoriach młodzieżowych 
i juniorskich, ogólnopolską olimpiadę 
młodzieży oraz międzywojewódzkie mi-
strzostwa młodzików.

Klasyfikacja województw w spor-
cie młodzieżowym za 2008 r.
1. mazowieckie 18 029,01 pkt.
2. wielkopolskie 14 368,13
3. śląskie 13 860,37
4. dolnośląskie 12 534,65
5. małopolskie 11 128,23
6. pomorskie 10 134,36
7. kujawsko-pomorskie 9 211,17
8. łódzkie 7441,79
9. zachodniopomorskie 7180,63
10. lubelskie 6470,76
11. warmińsko-mazurskie 5704,37
12. lubuskie 5418,61
13. podlaskie 4446,00
14. podkarpackie 4278,77
15. opolskie 3901,98
16. świętokrzyskie 2946,47

Klasyfikacja generalna klubów
1. Śląsk Wrocław 1823,53 pkt.
2. AZS AWF Katowice 1668,75

3. Zawisza Bydgoszcz 1595,37
4. AZS AWF Warszawa 1543,04
5. AZS AWFiS Gdańsk 1486,25
6. Posnania 1224,58
7. Polonia Warszawa 1171,92
8. AZS AWF Wrocław 1115,80
9. AZS Środowisko Poznań 955,51
10. AZS Zakopane 924,26
11. Legia Warszawa 896,67
12. WLKS Siedlce-Iganie Nowe 844,88
13. AZS AWF Poznań 844,84
14. ALKS Stal Grudziądz 749,30
15. AZS UWM Olsztyn 705,10
16. Podlasie Białystok 699,75
17. UKP Unia Oświęcim 668,75
18. Agros Zamość 664,63
19. AZS AWF Kraków 662,08
20. Stal Rzeszów 656,50
21. AZS AWF Gorzów 599,75
22. MKS MOS Wrocław 549,85
23. Warta Poznań 542,37
24. Wisła Kraków 537,25
25. BKS WP Kościelisko 533,92

Sport młodzieżowy 2008
- Śląsk Wrocław i mazowieckie na czele

22 grudnia 2008 r. oddano do użyt-
ku w Gdyni nową halę sportowo-wido-
wiskową spełniającą wymagania m.in. 
światowych federacji sportowych. Spor-
towe spektakle może oglądać ponad 
4300 widzów. Obiekt kosztował ponad 
80 mln zł, a budowano go od 2004 r. Hala 
usytuowana jest u podnóża wzgórz mo-
renowych otaczających Gdynię od za-
chodu w pobliżu obiektów GOSiR, gdzie 
m.in. grają piłkarze Arki Gdynia i koszy-
karki Lotosu PKO BP.

W hali oprócz imprez sportowych 
będą organizowane widowiska, wy-
stawy, targi oraz imprezy kulturalne. 
Oprócz boiska znajdują się tam m.in. si-
łownia, sauna i sala masażu, pokoje po-
mocy medycznej i kontroli antydopin-
gowej. Kubatura obiektu wynosi ponad 
51 tys. metrów sześciennych, powierzch-
nia ponad 8700 metrów kwadratowych. 

Nowa hala sportowo-
widowiskowa w Gdyni

zasilania sportu. - Nie przewiduje się 
na razie ulg poza tymi, które funkcjo-
nują. Każde przedsiębiorstwo może 
wliczać wydatkowanie środków na 
sport w koszty działalności - wyjaśnił 
Adam Giersz.

Ministerstwo będzie nadal realizo-
wać ogólnopolskie projekty w zakre-
sie wspierania sportu powszechne-
go razem z samorządami. Przykładem 
takiej działalności jest budowa boisk 
„Orlik 2012” i boisk wielofunkcyjnych. 
Do 2 grudnia 2008 r. otwarto ich 156.

Członkowie komisji opowiedzie-
li się za oddaniem decyzji w zakresie 
budowy obiektów w większym niż do-
tychczas zakresie w ręce wojewodów.

- Pracujemy nad ustawą o spor-
cie, w najbliższych dniach skierujemy 
do konsultacji projekt - zapowiedział 
Adam Giersz. - Chcemy, aby była jak 
najmniej instrukcyjna i uwzględniała 
nowe podejście do roli polskich związ-
ków sportowych.
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Najlepsi polscy lekkoatleci 
w Muzeum Sportu i Turystyki

Rafael Nadal najlepszy w ankiecie PAP SA
Hiszpański tenisista Rafael Nadal 

został triumfatorem 51. ankiety Polskiej 
Agencji Prasowej SA na dziesięciu naj-
lepszych sportowców Europy w 2008 r., 
rozpisanej wśród agencji prasowych Sta-
rego Kontynentu. Komisarzem ankie-
ty jest od wielu lat dziennikarz redakcji 
sportowej PAP, redaktor Jerzy Jakob-
sche, współredagujący biuletyn „Sport 
dla wszystkich”.

22-latek z Majorki, mistrz olimpij-
ski z Pekinu, zwycięzca turniejów wiel-
koszlemowych French Open w latach 
2005-2008 i w Wimbledonie w 2008 r., 
zgromadził 146 punktów i wyprzedził 
złotą medalistkę olimpijską i rekordzist-
kę świata w skoku o tyczce Rosjankę Je-
lenę Isinbajewą o 20 punktów oraz 
mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyka 
Lewisa Hamiltona o 45 punktów.

Rafael Nadal gra od czwartego roku 
życia. Rok 2008 zakończył na pierw-
szym miejscu światowego rankingu te-
nisistów, wyprzedzając Rogera Federe-
ra. Do 18 sierpnia zajmował przez 159 
tygodni pozycję wicelidera, zanim zde-
tronizował Szwajcara. Największe suk-
cesy Nadala w 2008 r. to czwarty z rzędu 
triumf we French Open w Paryżu, pierw-
sze zwycięstwo w Wimbledonie oraz 
złoty medal w Igrzyskach XXIX Olimpia-
dy w Pekinie.

To pierwsze zwycięstwo sportow-
ca z Hiszpanii w ankiecie PAP, jednym 

z najstarszych w świecie plebiscytów. 
Wśród 51 zgłoszonych sportowców na 
37. miejscu znaleźli się mistrz olimpij-
ski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski 
oraz czwarty zawodnik mistrzostw świa-
ta Formuły 1 Robert Kubica - obaj zgro-
madzili po 3 punkty. 

Ankieta organizowana jest wśród 
europejskich agencji prasowych od 
1958 r. (wygrał ją wtedy znakomity bie-
gacz Zdzisław Krzyszkowiak, złoty me-
dalista mistrzostw Europy w Sztokhol-
mie w biegach na 5000 i 10 000 m).

Cztery razy w ankiecie PAP trium-
fował znakomity szwajcarski tenisista 
Roger Federer: w 2004, 2005 (razem 
z rosyjską tyczkarką Jeleną Isinbajewą), 
2006 i 2007 r. 

Trzykrotnie ankietę wygrali: ra-
dziecki skoczek wzwyż Walery Bru-
mel (1961-1963) i siedmiokrotny mistrz 
świata Formuły 1 Niemiec Michael 
Schumacher (2001-2003), natomiast 
dwukrotnie: zdobywczyni siedmiu me-
dali olimpijskich w lekkiej atletyce Irena 
Szewińska (1966, 1974), francuski al-
pejczyk Jean-Claude Killy (1967-1968), 
belgijski kolarz Eddy Merckx (1969-
1970), pływaczka z NRD Kornelia Ender 
(1973, 1975), brytyjski lekkoatleta Seba-
stian Coe (1979, 1981) i niemiecka teni-
sistka Steffi Graf (1988-1989).

W tegorocznej edycji zgłoszenia na-
desłało 17 agencji z 16 państw. Wśród 

51 zgłoszonych sportowców (18 kobiet 
i 33 mężczyzn) najwięcej było Hiszpa-
nów - 7. Kolejne miejsca: Wielka Brytania 
- 6, Rosja - 5, Niemcy - 4, Rumunia, Serbia 
i Szwecja - po 3, Czechy, Francja, Norwe-
gia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina 
- po 2 oraz Austria, Belgia, Chorwacja, Ir-
landia, Portugalia i Włochy - po jednym.

Pod względem dyscyplin sporto-
wych najliczniej reprezentowana była 
lekkoatletyka - 7, przed tenisem - 6, ko-
larstwem szosowym - 5, piłką nożną - 4, 
pływaniem i narciarstwem klasycznym - 
po 3, boksem, Formułą 1, kajakarstwem 
górskim, biathlonem i golfem - po 2 
oraz rajdami samochodowymi, kolar-
stwem torowym, sportem motocyklo-
wym, hokejem na lodzie, gimnastyką 
artystyczną, gimnastyką sportową, pod-
noszeniem ciężarów, snookerem, wio-
ślarstwem, zapasami (styl wolny), bob-
slejami, żeglarstwem i narciarstwem 
alpejskim.

Rafael Nadal został zgłoszony przez 
wszystkie siedemnaście agencji, w tym 
osiem razy na pierwszym miejscu, czte-
ry na drugim i dwa razy na trzecim.

Mistrza olimpijskiego z Pekinu 
w pchnięciu kula Tomasza Majewskiego 
zgłosiła na ósmym miejscu bułgarska 
agencja BTA. Także na ósmym w gronie 
najlepszych widziała kierowcę Formu-
ły 1 Roberta Kubicę ukraińska agencja 
Ukrinform.

W Muzeum Sportu i Turystyki 
w Centrum Olimpijskim im. Jana Pa-
wła II w Warszawie prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Irena Sze-
wińska uhonorowała statuetkami 
i dyplomami dziesiątki najlepszych 
zawodniczek oraz zawodników 2008 r. 
Zwycięzcami 39. rankingu „Złote Kol-

ce” redakcji „Sport” i PZLA zostali: pią-
ta tyczkarka pekińskich igrzysk Mo-
nika Pyrek (MKL Szczecin) i mistrz 
olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz 
Majewski (AZS AWF Warszawa).

- Wprawdzie to moje piąte wy-
różnienie w tym challenge’u, ale każ-
de kolejne jest coraz ważniejsze. Nie 

jest łatwo być najlepszą lekkoatletką 
w Polsce. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku będę mogła odebrać na-
grodę po raz szósty, a sezon będzie 
bardziej udany od minionego. Ten 
nie był zły, zabrakło jednak olimpij-
skiego medalu - powiedziała Moni-
ka Pyrek.

Nagroda podobała się również 
Tomaszowi Majewskiemu. - Wpraw-
dzie nie startuję w kolcach, ale są 
one niewątpliwie jednym z symbo-
lów lekkiej atletyki – dodał najlepszy 
kulomiot pekińskich igrzysk.
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Otylia Jędrzejczak odebrała Order Uśmiechu
Najlepsza polska pływaczka Otylia 

Jędrzejczak dorzuciła do kolekcji szcze-
gólne odznaczenie przyznawane do-
rosłym przez dzieci - Order Uśmiechu. 
Przyznanie odznaczenia połączone było 
ze spotkaniem z pacjentami Kliniki On-
kologii i Hematologii Dziecięcej (KOHD) 
we Wrocławiu, podczas którego wioślarz 
Paweł Rańda przekazał na aukcję cha-
rytatywną swój srebrny medal, zdobyty 
w igrzyskach XXIX olimpiady w Pekinie.

- Order został przyznany m.in. na 
wniosek dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 12 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Głogowie, uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Święto-
krzyskim i pacjentów Kliniki Transplan-
tacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu - powiedział 
Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu Marek Michalak.

Otylia Jędrzejczak przekazała na 
aukcję swój złoty olimpijski medal, 
a uzyskane pieniądze wspomogły dzie-
ci chore na białaczkę z KOHD. - To nie 
był jednorazowy gest. To był początek 
wielkiej przyjaźni, która nawiązała się 

pomiędzy Otylią i dziećmi – dodał Ma-
rek Michalak. Dyrektor kliniki prof. Ali-
cja Chybicka powiedziała, że pływacz-
ka wielokrotnie odwiedzała chore dzieci, 
a „każda wizyta powodowała, że nadzie-
ja w sercach dzieci i siła do walki z choro-
bą stawała się coraz większa”.

- Dzieci z kliniki nie miały żadnych 
wątpliwości, że Otylia powinna dostać 
ten medal - podkreśliła Chybicka. Oty-
lia Jędrzejczak odbierając odznaczenie 
przyznała, że to właśnie dzieci nauczyły 
ją „doceniać każdy nadchodzący dzień, 
każdego napotkanego człowieka i każ-
dy uśmiech”. - Dzieci to nasza przyszłość 
i powinniśmy w nie jak najwięcej inwe-
stować - dodała popularna w sporto-
wym światku „Oti”.

Order Uśmiechu obchodził w 2008 r. 
jubileusz 40-lecia istnienia. Dzieci nagro-
dziły już ponad 870 osób z przeszło 45 
krajów świata. Wśród Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu są takie osobistości jak: Jan 
Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Irena 
Sendlerowa, pisarki Tove Jansson i Astrid 
Lindgren, Marek Kotański, Anna Dym-
na oraz wiele osób nie tak powszech-

nie znanych, ale zasłużonych dla dzieci. 
Na pomysł nadawania orderu wpadła 
w 1968 r. redakcja „Kuriera Polskiego”. In-
spiracją był wywiad z Wandą Chotomską 
z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci „Ja-
cuś i Agatka”, w którym pisarka opowie-
działa o chłopcu ze szpitala rehabilitacyj-
nego pod Warszawą, który chciał nadać 
jakieś odznaczenie od dzieci. W 1979 r. 
ogłoszonym przez ONZ Międzynarodo-
wym Rokiem Dziecka sekretarz general-
ny ONZ przyznał orderowi rangę mię-
dzynarodową.

Odznaczenie - w formie medalu 
przedstawiającego uśmiechnięte sło-
neczko - przyznawane jest przez Między-
narodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. 
Spośród kandydatur nadesłanych przez 
dzieci z całego świata kapituła wybiera 
laureatów. Kawalerem Orderu Uśmie-
chu zostaje dorosły, którego działalność 
jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi 
dzieciom najwięcej radości, często ratu-
je ich życie. Ceremonii wręczania orderu 
towarzyszy rytuał wypicia soku z cytry-
ny, koniecznie z uśmiechem, oraz paso-
wania różą.

Natalia Bocian i Wojciech Nadol-
ski zostali zwycięzcami w klasyfika-
cji open mistrzostw świata w fitness 
sportowym w Bydgoszczy. Reprezen-
tanci Polski zdobyli 13 medali - 5 zło-
tych, 3 srebrne i 5 brązowych. Bocian 
(UKS Fitness Bydgoszcz) zdobyła zło-
te medale w kategoriach model fit-
ness i sport fitness juniorek do 21 lat, 
a Nadolski (Fitness Studio „Jankes” 
Stargard Szczeciński) wywalczył złoto 
w kategorii athletic.

Pozostałe medale dla Polski wy-
walczyli: złote - Anita Bekus (UKS Fit-
ness) w sport fitness do 18 lat; srebr-
ne - Agata Czerkawska (UKS Fitness) 

sport fitness 21 lat, Dominika Lipkow-
ska (UKS Fitness Sport) w sport fitness 
do 18 lat i Andrzej Majchrzyk (XXL 
Tczew) w kat. Extreme; brązowe - Syl-
wia Kaczmarek (UKS Fitness) w mo-
del fitness i fitness sport do 16 lat oraz 
Aleksandra Hys (obie UKS Fitness) 
w model fitness.

Medale wywalczyły też młodziut-
kie zawodniczki Akademii Fitness 
Gdańsk, startujące fit kid. W katego-
rii do 12 lat złoto wywalczyła Pauli-
na Rocłowska i brąz Klaudia Kopran, 
a w kategorii do 10 lat brąz zdobyła 
Natalia Farasiewicz.

Natalia Bocian po raz trzeci z rzędu 

MŚ w fitness 
- sukces Natalii Bocian i Wojciecha Nadolskiego

odniosła sukces w mistrzostwach świa-
ta. Wcześniej triumfowała w 2006 r. 
w Moskwie i w 2007 r. w Wilnie. - Jestem 
szczęśliwa, ale też bardzo zmęczona 
po dwóch dniach zawodów i długich 
przygotowaniach. Przed mistrzostwa-
mi musiałem stosować drakońską die-
tę. Teraz tylko myślę o dużym, dobrym 
ciastku, na które przez wiele dni nie 
mogłam sobie pozwolić - powiedziała 
po zawodach Natalia Bocian.

Organizatorem mistrzostw była 
Światowa Federacja Fitness wspólnie 
z Polską Federacją Fitness Sportowe-
go. Startowało 170 zawodniczek i za-
wodników z 29 krajów.
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Posłowie sejmowej Komisji Kultu-
ry Fizycznej i Sportu pozytywnie oce-
nili działalność Akademickich Centrów 
Szkolenia Sportowego (ACSS), jak rów-
nież występ sportowców-studentów 
w igrzyskach w Pekinie, gdzie zdobyli 
trzy złote i dwa srebrne medale.

W stolicy Chin barwy AZS repre-
zentowało 28 zawodniczek i 46 zawod-
ników z 16 klubów AZS. Startowali w 9 
dyscyplinach, uzyskując 71 punktów, co 
stanowi 34,37% ogólnego dorobku 
olimpijskiej ekipy, a 42,5% dorobku me-
dalowego.

Złote krążki wywalczyli: Leszek Bla-
nik (AZS AWFiS Gdańsk) w skoku, To-
masz Majewski (AZS AWF Warszawa) 
w pchnięciu kulą oraz wioślarska czwór-
ka podwójna - Michał Jeliński (AZS 
AWF Gorzów), Adam Korol (AZS AWFiS 
Gdańsk), Marek Kolbowicz i Konrad Wa-
silewski (obaj AZS Szczecin).

Wicemistrzami olimpijskimi zostali: 
z osady czwórki bez sternika wagi lekkiej 
- Łukasz Pawłowski (AZS UMK Energo-
handel Toruń) i Paweł Rańda (AZS Po-
litechnika Wrocławska) oraz szpadziści 
Robert Andrzejuk, Tomasz Motyka (obaj 
AZS AWF Wrocław) i Radosław Zawrot-
niak (AZS AWF Kraków).

Główną część akademickiego spor-
tu kwalifikowanego, przede wszystkim 
w dyscyplinach olimpijskich, objęto pro-
gramem ACSS w 2005 r. w ośmiu klu-
bach - uczelniach wychowania fizycz-
nego. W tym roku powołano dziewiąty 
ośrodek w Olsztynie.

Ministerstwo Sportu i Turystyki prze-
znaczyło na ACSS z budżetu państwa 
14,6 mln zł. W planach jest utworzenie 
kolejnych centrów, które powinny po-
wstać tam, gdzie jest baza, zawodnicy, 
a także tradycje danej dyscypliny. Mini-
sterstwu bardzo na tym zależy, gdyż stu-

denci stanowią jedną trzecią siły polskie-
go sportu.

Wiceprezes Zarządu Głównego AZS 
Witold Zimny wyjaśnił, że w dziewięciu 
ośrodkach szkolonych jest obecnie 1230 
zawodników. - Nie jest to może liczba gi-
gantyczna, ale trzeba wiedzieć, że w ACSS-
ach trenują najlepsi z najlepszych.

Witold Zimny podkreślił również za-
lety szkolenia w takich ośrodkach. - Stu-
denci-sportowcy nie są oderwani od 
swego środowiska, mają możliwość spo-
tykania się z kolegami, ich życie może 
toczyć się bardziej normalnie, niż gdyby 
przebywali tygodniami poza domem na 
zagranicznych obozach.

Organizacja szkolenia w ACSS (Bia-
ła Podlaska, Gdańsk, Gorzów, Katowice, 
Kraków - Zakopane, Olsztyn, Poznań, War-
szawa i Wrocław) opiera się na współpra-
cy AZS ze związkami sportowymi oraz Ze-
społem Metodyczno-Szkoleniowym COS.

W Sejmie o sporcie akademickim:
pięć medali w Pekinie

Kolarz Damian Ziemianin z Do-
brej k. Limanowej i lekkoatletka Ange-
lika Stanek z Sosnowca zdobyli w Ka-
towicach Puchar Polski w biegu po 
schodach. Spośród 164 startujących 
osób najszybciej pokonali 724 stopnie 
w 30-piętrowym budynku Altus.

- W początkowych dniach mo-
jego życia miałem poważne prob-
lemy zdrowotne. Lekarze nie dawa-
li mi szans na aktywne życie, a tym 
bardziej na zawodowe uprawianie 
sportu. A jednak! Jestem przykładem 
na to, że wszystko można przezwy-
ciężyć. Chciałbym zachęcić również 
młodych ludzi, aby wytrwale dążyli 
do celu i nie rezygnowali tak łatwo ze 
swoich marzeń - powiedział 24-letni 
Damian Ziemianin.

Jak dodał, chciałby ukończyć AWF, 
zostać trenerem i mieć stały kontakt ze 
sportem oraz z młodzieżą. - Jednak te-

raz najważniejsza jest dla mnie karie-
ra w kolarstwie szosowym - podkreślił 
Ziemianin, uczestnik m.in. Małopol-
skiego Wyścigu Górskiego oraz 8-eta-
powego wyścigu Polska - Ukraina.

Wyniki biegu po schodach o Pu-
char Polski - Altus Cup 2008

Mężczyźni
1. Damian Ziemianin (Dobra k. Limanowej)

 2.45,3
2. Piotr Łupieżowiec (MKS Centrum Dzięgie-

lów) 2.56,4
3. Radosław Makowski (Warszawa) 2.57,0
4. Krzysztof Malik (Katowice) 2.57,4
5. Marcin Świerc (WKB Meta Lubliniec)

 2.58,9
6. Jan Michałowski (Kraków) 3.01,3

Kobiety
1. Angelika Stanek (Sosnowiec) 3.30,4
2. Ewa Brych-Pająk (Częstochowa) 3.40,2
3. Danuta Lichacz (KS Diament Jastrzębie)

 3.47,9

Biegiem po schodach po Puchar Polski

Reprezentacji Polski nie udało się 
awansować do najwyższej kategorii 
mistrzostw świata w unihokeju (flo-
orballu), gospodarzem których były 
Czechy. W finałowym meczu dywizji 
B przegrali z Niemcami 7:11 (1:4, 3:5, 
3:2).

Wcześniej Polacy wygrali cztery 
mecze grupowe, a w półfinale dywi-
zji B wygrali z Austrią 7:3 (1:0, 3:1, 3:2). 
W dywizji A triumfowali Finowie, któ-
rzy w decydującym spotkaniu poko-
nali po dogrywce Szwedów 7:6 (4:0, 
0:3, 2:3, 1:0). Brązowy medal zdobyli 
Szwajcarzy.

Polacy 
na 12. miejscu 

w MŚ 
w unihokeju
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W wieku 72 lat zmarł 17 grud-
nia 2008 r. redaktor Henryk Jasiak 
- dziennikarz i popularyzator spor-
tu, autor 30 książek o tematyce 
sportowej. W młodości z powodze-
niem uprawiał kulturystykę i pod-

noszenie ciężarów, był w czołówce 
lekkoatletów specjalizujących się 
w rzucie młotem. Był trenerem kul-
turystyki i działaczem w tej dyscy-
plinie sportu.

Przez kilkadziesiąt lat pracował 

w redakcjach „Sport dla wszystkich”, 
„Przegląd Sportowy” i „Wiadomości 
Sportowe”.

Informacje przygotował
Jerzy Jakobsche

- W Anglii aż 14% ludzi zajmuje 
się wolontariatem, w Polsce mieści 
się to w granicach błędu statystycz-
nego i wynosi ok. 2% - powiedział 
w Poznaniu Krzysztof Kropiel-
nicki, wiceprezes zarządu Sport 
& Business Foundation, organizato-
ra I Ogólnopolskiej Konferencji „Wo-
lontariat w sporcie”. - A tymczasem 
wolontariusze w Anglii dokładają 
do PKB około 14 mld funtów.

Wolontariat sportowy w Polsce 
według niektórych prelegentów 
wciąż dopiero się rozwija, podczas 
gdy w innych państwach ma ugrun-
towaną pozycję. A jak przekonywali 
uczestnicy konferencji, ta dziedzina 
stanie się coraz ważniejsza wobec 
coraz większej liczby międzynaro-
dowych imprez sportowych, które 
w najbliższych latach będą organi-
zowane w Polsce. W 2009 r. w Polsce 
odbędą się m.in. mistrzostwa Euro-
py w koszykówce, siatkówce oraz 
mistrzostwa świata w wioślarstwie. 
2012 rok to oczywiście piłkarskie 
ME, a dwa lata później Polska bę-
dzie gospodarzem siatkarskich mi-
strzostw świata.

Jak przyznał Krzysztof Kropielni-
cki, w takich krajach jak USA, Anglia 
czy Australia sport bez wolontariatu 

nie mógłby istnieć. - O tym jak po-
pularny i powszechny jest wolonta-
riat w Anglii najlepiej świadczy przy-
kład dotyczący najbliższych igrzysk 
olimpijskich w Londynie w 2012 r. 
Zapotrzebowanie na wolontariu-
szy będzie wynosić ok. 70 tysięcy 
osób. Tymczasem prawie cztery lata 
przed imprezą wpłynęło już 100 tys. 
aplikacji od potencjalnych ochotni-
ków. A sama rekrutacja zacznie się 
dopiero w 2010 r. - zaznaczył Kro-
pielnicki.

Według przeprowadzonych ba-
dań w Polsce nie brakuje osób, któ-
re chciałyby pomóc przy organizacji 
imprez sportowych. Problem w tym, 
że nie wiedzą, gdzie się zgłosić. Z ko-
lei ci, którzy szukają wolontariuszy, 
nie mają pomysłu, jak ich znaleźć.

- Do tego dochodzi sytuacja, że 
w Polsce jeszcze czasami hasło wo-
lontariat budzi zdziwienie, ironicz-
ny uśmiech czy zapytania typu „po 
co to?”. Wielu organizatorów nie 
chce mieć do czynienia z wolonta-
riuszami, bo trzeba ich rekrutować, 
wyszkolić - uważa Kropielnicki.

Uczestnicy konferencji dzielili się 
własnymi doświadczeniami z obsłu-
gi różnych imprez sportowych. Ma-
rek Babczyk, student Uniwersyte-

tu Ekonomicznego w Krakowie, był 
jednym z pięciu tysięcy wolontariu-
szy podczas Euro 2008. - Wymaga-
nia UEFA co do kwalifikacji nie były 
wysokie - powiedział Babczyk. - Zna-
jomość języka angielskiego, niemie-
ckiego lub francuskiego, do tego 
dyspoz ycyjność.   Doświadczenie 
z innych imprez było również mile 
widziane. Do tego dochodziły takie 
rzeczy, jak schludny wygląd, wyso-
ka kultura osobista czy pozytywne 
nastawienie, bowiem podczas Euro 
2008 reprezentowaliśmy UEFA.

Jak przyznawali wolontariusze, 
motywy podejmowania takiej pracy 
są bardzo różne. Niektórzy z ochot-
ników chcą po prostu wzbogacić 
swoje CV w rozwoju dalszej kariery. 
Studenci traktują to również jako 
zaliczenie praktyk. Wiele osób jed-
nak podejmuje prac w wolontaria-
cie z czystej chęci niesienia pomocy 
innym, a także możliwości nabycia 
ciekawego doświadczenia, nawią-
zania międzynarodowych kontak-
tów czy zwiedzenia różnych zakąt-
ków świata.

Organizatorzy konferencji przy-
znali nagrodę wolontariatu spor-
towego - otrzymał ją Akademicki 
Związek Sportowy.

Dyskusja o wolontariacie 
w sporcie

Henryk Jasiak nie żyje
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Stowarzyszenie
Sportowe          „Galicja”

Skład zarządu:
Antoni Bara – prezes zarządu
Zbigniew Ludwin – wiceprezes zarządu
Michał Korbelak – sekretarz
Dariusz Cieślar – członek
Andrzej Orchel – członek

Inspiracją do powołania stowa-
rzyszenia stała się chęć pomocy Ucz-
niowskiemu Klubowi Sportowemu 
w małej miejscowości Hańczowa, gm. 
Uście Gorlickie, który jest ewenemen-
tem w skali kraju jeżeli chodzi o nar-
ciarstwo klasyczne.

Dzięki Dariuszowi Cieślarowi „Ku-
bie”, nauczycielom z Hańczowej: Ka-
zimierzowi Kmak, Dorocie Koszyk 

Stowarzyszenie Sporto-
we „Galicja” w Wysowej 
Zdroju zostało powoła-
ne w maju 2006 r., a zare-
jestrowane w paździer-
niku 2006 r. z inicjatywy 
prezesa zarządu Anto-
niego Bary.

i Michałowi Korbelak, zawodnicy z ma-
leńkiej szkole podstawowej zdobywa-
ją miejsca na podium w Mistrzostwach 
UKS zarówno na nartach, jak i w crosie.

Aby pomóc organizacyjnie i finan-
sowo takim klubom, pasjonaci sportu 
powołali Stowarzyszenie.

Cel stowarzyszenia
1. Wspieranie rozwoju oraz popula-

ryzacji sportu i kultury fizycznej 
w szkołach, klubach, ze szczególnym 
uwzględnieniem UKS, wśród niepeł-
nosprawnych oraz współpracują-
cych ze stowarzyszeniem organiza-
cjach sportowych i turystycznych.

2. Współpraca z ośrodkami gminny-
mi oraz dyrekcjami szkół w zakresie 
krzewienia kultury fizycznej i po-
pularyzacji sportu wśród młodzie-
ży, również niepełnosprawnej.

3. Świadczenie pomocy zawodnikom, 
trenerom, sędziom, działaczom, or-
ganizatorom oraz sympatykom 
sekcji sportowych w klubach oraz 

współpracujących ze stowarzysze-
niem organizacjach krzewienia kul-
tury fizycznej i sportu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem narciarstwa, 
kolarstwa, piłki nożnej dziewcząt 
oraz zapasów.

4. Propagowanie zasad etyki w sferze 
kultury fizycznej i sportu.

5. Utrwalanie więzi środowiskowej.
6. Reprezentowanie interesów człon-

ków stowarzyszenia oraz współ-
pracujących klubów i organizacji 
w kraju i za granicą.

7. Promocja polskiego sportu w kraju 
i za granicą ze szczególnym uwzględ-
nieniem zawodników, kadry trener-
sko-instruktorskiej, działaczy i sę-
dziów.

8. Zainteresowanie władz państwo-
wych i samorządowych oraz róż-
nych instytucji i podmiotów go-
spodarczych rozwojem sportu 
celem pozyskania wsparcia ma-
terialno-finansowego dla realiza-
cji celów i zadań statutowych.

Podsumowanie sezonu i wręczanie odznaczeń działaczom Stowarzyszenia „Galicja” w Szkole Podstawowej w Hańczowej. Od 
lewej: Michał Korbelak - dyrektor szkoły, Andrzej Rak - Regionalna Telewizja Gorlicka, Apoloniusz Tajner - prezes PZN, red. 
Edward Wresiło - Regionalna Telewizja Gorlicka, Antoni Bara - prezes Stowarzyszenia „Galicja”. W głębi Dymitr Rydzanicz - 
wójt Gminy Uście Gorlickie
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Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez:

1. Pomoc organizacyjną i promo-
cję: narciarstwa, a szczególnie nar-
ciarstwa klasycznego, piłki nożnej 
dziewcząt, zapasów, kolarstwa oraz 
innych dyscyplin sportu w kraju i za 
granicą.

2. Organizowanie w sposób bezpo-
średni lub pośredni zawodów powia-
towych, wojewódzkich, krajowych, 
międzynarodowych, pucharowych, 
promocyjnych i innych.

3. Prowadzenie i organizowanie:
- szkoleń i doszkalania zawod-

ników, instruktorów, trene-
rów, działaczy oraz sędziów we 
współdziałaniu z odpowiedni-
mi instytucjami i organizacja-
mi,

- kontaktów sportowych z insty-
tucjami sportowymi w kraju 
i za granicą,

- środowiskowych spotkań inte-
gracyjnych, zjazdów, sympo-
zjów itp.

4. Wspieranie działań podwyższa-
jących warunki bytowe zawodni-

ków, trenerów, sędziów, działaczy 
i organizatorów sportu (nagrody, 
stypendia, zapomogi).

5. Popieranie, pomoc i promocja ini-
cjatyw służących do poszerzenia 
i wyposażania bazy sprzętowej 
oraz zaopatrzenie w sprzęt spor-
towy i sprzęt specjalistyczny sekcji 
oraz klubów sportowych.

6. Prowadzenie działalności marke-
tingowej i gospodarczej, z której 
dochód w całości przeznaczony 
będzie na cele statutowe stowa-
rzyszenia.

7. Stałą współpracę z Polskim Związ-
kiem Narciarskim, PZPN,  PZZ, PZ-
KOL Małopolskim Związkiem Sto-
warzyszeń Kultury Fizycznej oraz 
innymi związkami sportowymi, 
klubami, stowarzyszeniami o po-
dobnym profilu działalności za-
równo krajowymi, jak i zagranicz-
nymi.

8. Wsparcie inicjatyw mających na 
celu podniesienie autorytetu pol-
skiego sportu w kraju i za granicą.
W krótkim okresie działania sto-

warzyszenie zorganizowało dwu-

krotnie Mistrzostwa UKS PZN w nar-
ciarstwie (ponad 600 startujących 
zawodniczek i zawodników) i mimo 
niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych w Regietowie przeprowa-
dziło je z powodzeniem, przenosząc 
w 2007 r. do Zakopanego, a w 2008 r. 
do Wisły.

W 2008 r. zorganizowano i prze-
prowadzono Mistrzostwa UKS w prze-
łajach oraz puchar Galicji i finał Pu-
charu Polski na nartorolkach.

UKS Hańczowa otrzymał wsparcie 
w postaci sprzętu sportowego – 5 par 
nart wyczynowych Fischer z wiązania-
mi, butami i kijkami. Aktualnie otrzy-
mają buty do crossu, buty narciarskie 
biegowe oraz nartorolki. Przygoto-
wujemy również sprzęt dla UKS Uście 
Gorlickie oraz UKS Piątkowa.

Najlepsi zawodnicy nagradzani są 
indywidualnie przez stowarzyszenie 
sprzętem komputerowym lub DVD.

12-14 grudnia br. w Gorlicach sto-
warzyszenie było współorganizatorem 
X Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów 
Wodnych organizowanego przez Krajo-
wą Federację Sportu dla Wszystkich.

Finał Pucharu „Galicji” i Pucharu Polski na nartorolkach, Wysowa Zdrój, 26-28.09.2008 r.
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Siła sportu amatorskiego
i rodzinnej rekreacji

Miejsko-Gminny  Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Gniewkowie bardzo po-
ważnie traktuje w swojej 
działalności sport i rekreację. 
Tak o swoich planach i moty-
wach działania mówi jeden 
z działaczy z Gniewkowa.

Na sport i rekreację, te dwie ważne 
dziedziny życia patrzymy głównie przez 
pryzmat sportu amatorskiego i rodzin-
nej rekreacji. Sporządzając kalendarz 
imprez sportowych, myślimy o ludziach 
w różnym wieku i o różnym statusie spo-
łecznym. Nasza oferta jest zawsze do-
stosowywana do odbiorców. Znajdzie 
w niej coś dla siebie zarówno młodzież, 
jak i aktywni fizycznie seniorzy.

Współuczestnikami naszych przed-
sięwzięć jest spore grono osób, które 
z satysfakcją wielokrotnie wykorzystują 
oferowane przez nas możliwości upra-
wiania ulubionej dyscypliny czy po pro-
stu zażycia ruchu na świeżym powietrzu. 
Mamy nadzieję, że liczba osób chcących 
skorzystać z naszej oferty będzie wciąż 
rosła. Czekamy również na nowe, cie-
kawe inicjatywy, które w miarę naszych 
możliwości staramy się wprowadzać 
w życie.

Bieżąca działalność składa się 
w głównej mierze z imprez cyklicz-
nych, takich jak:

- Międzysołecki Turniej 
Sportowo-Rekreacyjny

- Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców

- ferie zimowe z MGO-
KSiR - cykl zajęć spor-
towo-rekreacyjnych 
oraz turnieje dla dzie-
ci i młodzieży w piłkę 
siatkową, koszykar-
skich trójek, w tenisa 
stołowego

- Turniej Siatkówki o Puchar Burmi-
strza Gniewkowa

- Wiosenny Turniej Koszykówki dla 
Chłopców o Puchar Komisji Oświa-
ty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 
Społecznej

- Halowy Turniej Piłki Nożnej Męż-
czyzn o Puchar Burmistrza Gniew-
kowa 

- Biegi Olimpijskie
- Turniej Koszykówki o Puchar Bur-

mistrza Gniewkowa
- wakacje z MGOKSiR - cykl zajęć 

sportowo-rekreacyjnych oraz tur-
nieje dla dzieci i młodzieży

- V etapów Otartego Turnieju Tenisa 
Ziemnego Gniewkowo Cup

- IV etapy Otwartego Turnieju Siat-
kówki Plażowej Gniewkowo Tour

- IV etapy Gniewkowskiej Koszyków-
ki Ulicznej

- Cykliczne Gniewkowskie Rajdy Ro-
werowe

- Wakacyjny Turniej „Dzikich Drużyn” 
w Piłce Nożnej Chłopców 

- Gminne Biegi Przełajowe
- Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Plu-

szowego Misia” dla Przedszkolaków
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziew-

cząt

Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Pluszowego Misia” dla przedszkolaków, listo-
pad 2007 r. Fot. pracownicy MGOKSiR
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- Udziału w akcji Polska Biega (od 
początku istnienia akcji)

Rozgrywki ligowe pod szyldem 
GLMsport
- Gniewkowska Halowa Liga Piłki 

Nożnej (GHLPN)
- Gniewkowska Liga Badmintona 

(GLB)
- Gniewkowska Liga Tenisa Stołowe-

go (GLTS)
- Gniewkowska Liga Tenisa Ziemne-

go (GLTZ)
- Gniewkowska Liga Piłki Nożnej 

(GLPN) szóstki piłkarskie
Pozostała działalność

- Eliminacje do igrzysk olimpijskich 
sportowców wiejskich woj. kujaw-
sko-pomorskiego oraz udział w sa-
mych igrzyskach

- Powoływanie i opieka nad repre-
zentacją gminy Gniewkowo
Roczny kalendarz uzupełniają im-

prezy organizowane okazjonalnie. 
Wydaje nam się, że jak na warunki 
i możliwości takiej małej gminy, jaką 
jest gmina Gniewkowo, nasza ofer-
ta jest bogata i zapewnia mieszkań-
com szeroki wachlarz możliwości ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. 
Mimo to nie ustajemy w działaniach 

Autor prowadzi wiele inicjatyw 
o charakterze sportowym w swoim 
środowisku, w tym działalność skie-
rowaną do wszystkich. Jest również 
wiceprezesem klubu koszykówki 
„Harmattan” Gniewkowo, który za-
łożył ponad czternaście lat temu. 
Klub występuje w rozgrywkach dru-
giej ligi.

www.mgoksirgniewkowo.pl

towych realizujemy również zarządzanie 
i utrzymywanie obiektów sportowych, 
takich jak: Hala Sportowo-Widowisko-
wa im. Księstwa Gniewkowskiego, Sta-
dion Miejski im. Mariana Teppera, basen 
kąpielowy odkryty (będzie budowany 
nowy), korty tenisowe (betonowe), boi-
sko do siatkówki plażowej.

W celu wzbogacenia naszej ofer-
ty drugi rok 
z rzędu jeste-
śmy członkiem 
Polskiego Klu-
bu Infrastruk-
tury Sportowej 
w Warszawie. 
Wspólnie szu-
kamy funduszy 
na sport, ko-
rzystamy z naj-

lepszych doświadczeń w tematyce 
zarządzania infrastrukturą sportową. 
Braliśmy udział w: I Ogólnopolskim 
Kongresie Infrastruktury Sportowej 
w Spale oraz III Dorocznej Konferen-
cji Członków PKIS, która się odby-
ła 17-19 kwietnia w Zamku w Książu 
koło Wałbrzycha. Ściśle współpracuje-
my z Kancelarią Doradztwa Gospodar-
czego w Warszawie (również członek 
PKIS). Braliśmy udział m.in. w szkole-
niu „Przygotowanie szeroko pojętych 
środowisk sportowych do pozyska-
nia środków finansowych UE w latach 
2007-2013”, które odbyło się 12-13 
marca w Ciechocinku.

Naszym najważniejszym zadaniem 
jest promowanie sportu i rekreacji. 
Stwarzamy możliwości prowadzenia 

Biegi Przełajowe, wrzesień 2008 r. Fot. pracownicy MGOKSiR

mających na celu jej wzbogacenie, 
o czym może świadczyć wzrastająca 
z roku na rok liczba imprez organizo-
wanych przez MGOKSiR oraz zwięk-
szająca się liczba ludzi, którzy biorą 
w nich udział.

Oprócz organizowania imprez spor-

aktywnego, zdrowego trybu życia. Za-
praszamy serdecznie do udziału w or-
ganizowanych przez nas imprezach. 

Sławomir Bożko
kierownik ds. sportu w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Gniewkowie 

(woj. kujawsko-pomorskie)
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Od 19 do 21 września br. Dziw-
nów gościł uczestników Międzynaro-
dowego Sejmiku Klubów Olimpijczy-
ka i Rad Regionalnych PKOL, któremu 
przyświecało hasło „Pekin – Dziwnów 
– Londyn”. Honorowy Patronat nad 
sejmikiem objęli: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej oraz marszałek województwa 
zachodniopomorskiego.

Miejsce spotkania - Dziwnów - 
wybrano nieprzypadkowo, bowiem 
corocznie gwiazdy sportu, olimpij-
czycy, mistrzowie świata i inni zna-
ni sportowcy uczestniczą w Festiwa-
lu Gwiazd Sportu, podczas którego 
najwięksi polscy sportowcy „odsła-
niają” repliki swoich medali w „Alei 
Gwiazd Sportu” . Dotychczas odby-
ło się siedem festiwali, podczas któ-
rych w Alei Gwiazd Sportu pojawiły 
się 42 repliki medali:

I Festiwal: Irena Szewińska, Wal-
demar Marszałek, Ryszard Szurkowski, 
Marian Sypniewski, Bogusław Mamiń-
ski, Andrzej Supron, Paweł Nastula,

II Festiwal: Jerzy Kulej, Grzegorz 
Lato, Mieczysław Nowicki, Marek Łbik, 
Władysław Kozakiewicz,

III Festiwal: śp. Kazimierz Gór-
ski, Agnieszka Rylik, Jan Tomaszewski, 

Międzynarodowy Sejmik
Klubów Olimpijczyka 
i Rad Regionalnych PKOL

Lech Piasecki, Mariusz Pudzianowski, 
Wojciech Brzozowski,

IV Festiwal: śp. Maria Kwaśniew-
ska-Maleszewska, Renata Mauer-Ró-
żańska, Włodzimierz Lubański, Czesław 
Lang, Bogdan Wołkowski, Artur Szulc,

V Festiwal: Otylia Jędrzejczak, 
Adam Krzesiński, Maciej Zegan, Apo-
loniusz Tajner, Andrzej Wroński, Paweł 
Słonimski, Marian Kasprzyk,

VI Festiwal: Wojciech Fortuna, Da-
riusz Michalczewski, Robert Sycz, To-
masz Kucharski, Andrzej Szarmach,

VII Festiwal: śp Bronisław Mali-
nowski, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, 
Tomasz Wójtowicz, Ryszard Bosek, Ze-
non Jaskuła, Józef Łuszczek.

Festiwalowi towarzyszą impre-
zy, w których uczestniczą sportowcy, 
takie jak: konferencje prasowe, me-
cze siatkówki plażowej, piłki nożnej 
z udziałem sportowców, wybory Miss 
Sportu, pokazy strongmanów i wie-
le innych atrakcji, w których turyści 
i mieszkańcy Dziwnowa mogą zbliżyć 
się do gwiazd sportu. Festiwal kończy 
Międzynarodowy Bieg „Cztery mile 
Jarka”, poświęcony śp. Jarosławowi 
Marcowi, olimpijczykowi z Dziwnowa.

Integracyjny Mityng 
Lekkoatletyczny

Dzień przed rozpoczęciem sejmiku 
odbył się Integracyjny Mityng Lekko-
atletyczny w Międzyzdrojach pod ha-
słem „Powiat Kamieński Olimpijskim 
Sercem Polski”. W zawodach wzię-
li udział uczniowie wszystkich szkół 
powiatu oraz dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna z powiatów: kamieńskie-
go, świnoujskiego i gryfickiego. Łącz-
nie rywalizowało 1481 zawodników, 
w tym 483 osoby niepełnosprawne. 
Zawody miały odświętny charakter, 
z ceremoniałem olimpijskim. Gośćmi 
mityngu byli olimpijczycy: Wojciech 
Fortuna, Marek Łbik, Wojciech Matu-
siak i Zenon Stecyk, poseł Konstanty 
Tomasz Oświęcimski, przewodniczą-
cy Rady Regionalnej PKOL Stanisław 
Kopeć, komendant powiatowy policji 
Krzysztof Targoński, członkowie władz 
powiatu i gmin powiatu kamieńskie-
go. Mityng otworzył gospodarz po-
wiatu, starosta Paweł Czapkin, który 
przeznaczył znaczne środki na orga-
nizację zawodów i osobiście nadzo-
rował przygotowania do nich wraz 

Od 19 do 21 września br. 
Dziwnów gościł uczest-
ników Międzynarodo-
wego Sejmiku Klubów 
Olimpijczyka i Rad Re-
gionalnych PKOL, któ-
remu przyświecało ha-
sło „Pekin – Dziwnów 
– Londyn”. Honorowy 
Patronat nad sejmikiem 
o b j ę l i :   M i n i s t e r s t wo 
Sportu i Turystyki, Mi-
nisterstwo Edukacji Na-
rodowej oraz marszałek 
województwa zachod-
niopomorskiego.

w Dziwnowiew Dziwnowie

Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny - dekoracja najlepszych 
gimnazjów
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z dyrektorem zawodów Stanisławem 
Kuryłło.

Przed rozpoczęciem mityngu sta-
rosta Paweł Czapkin w towarzystwie 
olimpijczyków Wojciecha Fortuny 
i Zenona Stecyka wyróżnili najlepsze 
szkoły w rywalizacji sportowej za rok 
szkolny 2007/2008. W poszczególnych 
typach szkół nagrodzono:

Szkoły Podstawowe
1. SP Międzyzdroje
2. SP Świerzno
3. SP2 Kamień Pom.
Gimnazja
1. GP „Pomerania” Dziwnów
2. GP Świerzno
3. GP Międzyzdroje
Szkoły ponadgimnazjalne
1. LO Kamień Pom. i ZSP Ka-

mień Pom.
2. ZSP Wolin
3. LS Dziwnów

Sejmik, dzień pierwszy
19 września Dziwnów powitał 

uczestników Sejmiku: przedstawicie-
li 31 Klubów Olimpijczyka, 25 Rad Re-
gionalnych PKOl i 4 szkół noszących 
imię Polskich Olimpijczyków. Do stołu 
obrad zasiadło 21 olimpijczyków: An-
drzej Wroński, Wojciech Fortuna, Kon-
rad Wasielewski, Marek Kolbowicz, 
Marek Łbik, Władysław Stecyk, Zenon 
Licznerski, Władysław Zieliński, Marian 
Sypniewski, Marian Tałaj, Bogusław 
Mamiński, Dorota Brzozowska, Róża 
Data-Ptak, Marian Turowski, Krzysztof 
Pierwieniecki, Wojciech Matusiak, Wła-
dysław Wojtakajtis, Grzegorz Kołtan, 

Zenona Boniewicz, Irena Pienio i Ro-
muald Rusak.

Gośćmi sejmiku byli też posłowie 
Wojciech Ziemniak i Konstanty Tomasz 
Oświęcimski, przedstawiciele Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Zachodniopo-
morskiego Kuratorium Oświaty, mar-
szałek województwa, władze woje-
wództwa, starostowie, burmistrzowie 
i wójtowie. Wśród delegacji zagranicz-
nych był Tobias Schwik z Europejskiej 
Akademii Sportu Landu Branderbur-
gia i Organizacji Olimpijskiej Cottbus 
oraz Christen Karlson reprezentujący 
Szwedzkie Zrzeszenie Sportu Scania.

Uczestników sportowych obrad 
przywitali gospodarze: starosta ka-
mieński Paweł Czapkin i burmistrz 
Dziwnowa Krzysztof Kozicki. Burmistrz 
Kozicki nawiązał do symbolicznego 
wymiaru sejmiku, gdyż w Dziwnowie 
powstał (dzień przed sejmikiem) naj-
młodszy w kraju Klub Olimpijczyka 
przy Gimnazjum Publicznym „Pome-

rania”, 182 działają w Polsce i 13 w wo-
jewództwie.

Obrady plenarne prowadzili prof. 
dr hab. Jerzy Eider, dyrektor Instytutu 
Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szcze-
cińskiego oraz Stanisław Kopeć prze-
wodniczący Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej.

Po części oficjalnej uczniowie Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum Publiczne-
go „Pomerania” przedstawili widowisko 
„Sportowe przygody Herkulesa Zeuso-
wicza”, opowiadające w zabawny spo-
sób o losach bohatera, który z podwórka 
udał się na igrzyska do Pekinu. Brawom 
nie było końca. Uczestnicy Sejmiku i po-
nad 400 osób zgromadzonych na trybu-
nach nie mogli wyjść z podziwu. 

Występ młodych artystów zakoń-
czył się ogromnym sukcesem dzięki 
pracy wielu osób przygotowujących 
przedstawienie: reżyserce i autor-
ce tekstu, choreografii i kostiumów 
Małgorzacie Obłój, dyrektorce Szkoły 
Podstawowej Barbarze Brzozowskiej, 
dyrektorce GP „Pomerania” Irenie Woź-
niak, dyrektorowi Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu Augustowi Wol-
niakowskiemu, koordynatorce pracy 
artystycznej Sabinie Greli, akustykowi 
Zenonowi Kozłowskiemu, instruktorce 
zespołu wokalnego „Szkwał” Renacie 
Klimeckiej, instruktorkom tańca z Te-
atru „Broadway” Joannie Wierzchow-
skiej i Kamili Trędowicz, stażystce Kata-
rzynie Ziębińskiej oraz nauczycielkom: 
Małgorzacie Szumnej, Beacie Naumuk, 
Ewie Trzebińskiej, Agnieszce Tomczak, 

Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny - slalom z piłkami

Obrady sejmiku
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„Zorba” w wykonaniu dziewcząt Gimnazjum Publicznego 
„Pomerania”

Dorocie Różewickiej, Agacie Trojak, 
Zdzisławie Herezo-Kaznowskiej, Annie 
Wesołowskiej i Teresie Winiarskiej.

Po występie artystycznym przed-
stawiciele PKOL Jan Błoński i Henryk 
Urbaś w towarzystwie posła Wojcie-
cha Ziemniaka oraz prezesa pierwsze-
go Klubu Olimpijczyka Mariana Maty-
siaka z Wysocka Wielkiego i burmistrza 
Krzysztofa Kozickiego odsłonili tablicę 
upamiętniającą Sejmik.

Pozostali uczestnicy i mieszkańcy 
Dziwnowa obejrzeli bogatą wystawę 
fotograficzną prezentującą osiągnię-
cia sportowe LUKS „Bałtyk” i dziwnow-
skich szkół. Biblioteka Publiczna przy-
gotowała zaś wystawę o olimpijczyku 
z Dziwnowa śp. Jarosławie Marcu i za-
prezentowała trofea sportowe Agniesz-
ki Baranowskiej.

Spotkanie z hali sportowo-widowi-
skowej przeniosło się w plener, gdzie 
olimpijczycy i działacze sportowi spot-
kali się z mieszkańcami Dziwnowa na 
„Pikniku Olimpijskim”. Podczas spotka-
nia najbardziej oblegani byli mistrzo-
wie olimpijscy z Pekinu: Marek Kol-
bowicz i Konrad Wasielewski, którzy 
z niebywałą cierpliwością rozdawali au-
tografy i pozowali do zdjęć.

Redaktor Marcin Urbaś, rzecznik 
prasowy PKOL, przedstawił wszystkich 
olimpijczyków licznie zgromadzonej 
publiczności. O każdym z prezentowa-

nych sportowców mówił z wielką pa-
sją, opowiadał anegdotki i wracał do 
dni, w których nasi sportowcy sięgali 
po najwyższe laury.

Piknik umilił występ Prywatnego 
Musicalowego Teatru „Broadway” Mał-
gorzaty Obłój. Soliści i balet wykonali 
największe przeboje musicalu, piosen-
ki filmowe, hity kina amerykańskiego 
i europejskiego w spektaklu plenero-
wym „The Word of Musical”. Zabawa 
trwała do późna.

Sejmik, dzień drugi
Drugi dzień sejmiku rozpoczął się 

bardzo uroczyście. Do hali sportowo-
widowiskowej wprowadzono sztan-

dary wszystkich szkół. Sportowcy 
z gimnazjum: Marcin Janawa w asy-
ście Dominiki Kołakowskiej i Mileny 
Szternal wciągnęli flagę olimpijską na 
maszt do muzyki Hymnu Olimpijskie-
go. Sztafeta uczniów przekazywała so-
bie ogień olimpijski: ze Szkoły Podsta-
wowej Jakub Klimowicz, z Gimnazjum 
Arkadiusz Skrężyna, z Liceum Sporto-
wego w Szczecinie Kamil Waleryszak, 
który zapalił znicz olimpijski.

Sejmik był doskonałą okazją do 
wyróżnienia osób szczególnie zasłu-
żonych w pracy na rzecz sportu i śro-
dowiska. Tę część obrad poprowadził 
przewodniczący Rady Regionalnej 
PKOL Stanisław Kopeć.

Medale ministra Sportu i Tury-
styki „Za zasługi dla sportu” otrzy-
mali:
• Aniela Sosnowska - trenerka szer-

mierki ze Świerzna
• Jacek Kołba – trener kadry kolarzy 

z Golczewa
Honorowego „Gryfa Zachod-

niopomorskiego” za zasługi dla wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
otrzymali:

Złote
• Marek Łbik –medalista olimpijski
• Jerzy Janawa – działacz sportowy, 

nauczyciel z Dziwnowa
Srebrny

• Wioletta Zbytek – Klub Olimpijczy-
ka Kalisz Pom.
Medale Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego „Za zasługi dla 

„Sportowe Przygody Herkulesa Zeusowicza”
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Polskiego Ruchu Olimpijskiego” 
otrzymali:

Złoty 
• Bogusław Mamiński – olimpijczyk, 

KO Międzyzdroje
Srebrne

• Wojciech Matusiak - olimpijczyk, 
KO Dziwnów/Kamień

• Henryk Nogala - działacz sportowy, 
sekretarz Miasta Międzyzdroje

• Jerzy Janawa - działacz sportowy, 
KO Dziwnów

• Tomasz Kozłowski - działacz spor-
towy, KO Międzyzdroje
Brązowe

• Krzysztof Kozicki - burmistrz Dziw-
nowa

• Leszek Dorosz - 
burmistrz Mię-
dzyzdrojów

• Paweł Czapkin - 
starosta kamień-
ski

• Henryk Kamiński 
- jeden z inicjato-
rów Alei Gwiazd 
Sportu w Dziw-
nowie

•   Jacek Klimecki 
- jeden z organizatorów Alei Gwiazd 
Sportu, KO Kamień Pom.
• Robert Leszczyński - trener kadry dłu-

godystansowców, KO Międzyzdroje
Pierwsze Kółko Olimpijskie otrzy-

mał Kamil Waleryszak – LUKS „Bałtyk” 
Dziwnów i „Olimpic” Szczecin – mistrz 
województwa w skoku wzwyż.

Po obiedzie uczestnicy sejmiku 
udali się, na zaproszenie władz Mię-
dzyzdrojów, na wycieczkę do tego 
uroczego kurortu. Malownicza trasa 
przebiegała przez Woliński Park Naro-
dowy, a przewodnik niezwykle cieka-
wie opowiadał o każdym szczególe.

Gospodarze Międzyzdrojów po-
kazali gościom stadion lekkoatletycz-

ny, w którym istnieje Ośrodek Szko-
lenia Lekkoatletycznego. Z planami 
rozbudowy ośrodka zapoznał wszyst-
kich Robert Leszczyński.

Władze Międzyzdrojów przygoto-
wały jeszcze jedną miłą niespodzian-
ka – rejs po morzu. Na statku pyszno-
ści kulinarne i przede wszystkim czas 
na rozmowy, wymianę doświadczeń, 
zawieranie znajomości. W miłej atmo-
sferze czas tak szybko mijał, że zanim 
się spostrzegliśmy, dopłynęliśmy do 
portu. Żal było się rozstawać, ale prze-
cież spotkamy się za rok.

Jerzy Janawa

Prof. J. Eider, IKF US – „Działalność wydawnicza IKF US”, „Współpraca IKF US z Zachodniopomorską Radą Olimpijską
P. Eider, IKF US – „Osiągnięcia i problemy w ruchu paraolimpijskim jako szansa na integrację osób pełno- i niepełnosprawnych”
W. Jabłoński, marszałek województwa – „Współpraca euroregionalna województwa zachodniopomorskiego”
T. Schik, Land Brandenburgia – „Europejska Akademia Sportu, Niemiecki Ruch Olimpijski”
S. Kopeć, Zachodniopomorska Rada Sportu – „Osiągnięcia i problemy w działalności Zachodniopomorskiej Rady Sportu w latach 2002-2008”
A. Stec, Szczeciński Klub Olimpijczyka – „Idea olimpijska jako humanistyczna płaszczyzna oddziaływania wychowawczo-społecznego”
Dr Z. Szafkowski, Lubuska Rada Regionalna – „Geneza i działalność Lubuskiej Rady Regionalnej”
Dr M. Ziarkowska, Klub Olimpijczyka Pyrzyce – „Doświadczenia w pracy z młodzieżą Gminy Przelewice”
Dr W Puczyński, AWF Gorzów – „Polska Akademia Sportu a ruch olimpijski”
J. Czaboćko, Klub Olimpijczyka Pyrzyce – „Sztuka w ruchu olimpijskim”
A. Langer, Klub Olimpijczyka Mysłowice – „SMS i Klub Olimpijczyka Mysłowice – problemy i sukcesy
Bauc, „Paragraf” Inowrocław – „Praca Klubu Olimpijczyka w środowisku skazanych”
J. Błoński, PKOL – „Rola i miejsce Komitetu Olimpijskiego i RR PKOL w statucie i działalności PKOL”
M. Kolbowicz, IKF US – „Jak dochodziłem do złotego medalu olimpijskiego”
K. Karczewski, UM Dziwnów – „Aleja Gwiazd Sportu –przykład promowania gminy”
L. Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów – „Promocja gminy Międzyzdroje poprzez sport”
I. Pawlak, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty – „Konkursy wiedzy olimpijskiej i konkursy plastyczne miejscem w pracy wychowawczej szkół”
E. Stawiarz, Małopolska Rada Regionalna – „Tradycje i współczesność w działalności Małopolskiej Rady Olimpijskiej”
W. Nazarko, Klub Olimpijczyka Racibórz – „Historia sejmików w Raciborzu – Galeria Gwiazd Sportu Ziemi Raciborskiej”
W. Ziemniak, KO „Racot” poseł – „Udział KO >>Racot<< w ważnych imprezach sportowych”
W. Zbytek, Klub Olimpijczyka Kalisz Pom. – „Działalność Klubu Olimpijczyka w Środowisku - Centralna Inauguracja Dni Olimpijczyka”
Dr Urban, AWF Gorzów – „Uczelniany Klub Olimpijczyka”
R. Leszczyński, Sporting Międzyzdroje – „Historia i przyszłość Ośrodka Szkolenia Lekkoatletycznego w Międzyzdrojach”

Wystąpienia na Sejmiku (główne tematy wystąpień)

Prezentacja olimpijczyków podczas „Pikniku Olimpijskiego”

Marek Kolbowicz chętnie 
rozdawał autografy
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Nasze społeczeństwo potrzebuje 
sportu, bo daje on człowiekowi radość, 
ma pozytywny wpływ na zdrowie oraz 
wzmacnia więzi społeczne. Ponieważ 
sport funkcjonuje w oparciu o współ-
działanie ludzi, ważną rolę odgrywają 
fair play, tolerancja, respekt oraz umie-
jętność działania w zespole. W Karcie 
Olimpijskiej podkreśla się te wartości 
jako podstawę zawodów sportowych 
zgodnie z zasadą fair play.

Wartości te są niszczone przez ko-
rupcję, komercjalizację, przemoc i do-
ping, które stanowią zagrożenie, od-
kąd ludzie zaczęli uprawiać sport. 
Pierwszy udokumentowany przypa-
dek korupcji w historii sportu miał 
miejsce w czasie turnieju pięściarskie-
go na Igrzyskach Olimpijskich w 388 r. 
p.n.e., kiedy zawodnik Eupolos z Tesa-
lii przekupił dużymi sumami pieniędzy 
trzech swoich przeciwników – wśród 
nich ówczesnego mistrza olimpijskie-

go w walce na pięści, Phormiona z Ha-
likarnassos.

Sport wyczynowy podporządko-
wany jest dziś bardziej niż kiedykolwiek 
zasadom rynku i konkurencji. Stanowi 
część lukratywnego przemysłu rozryw-
kowego, którego ciemnymi stronami są 
również brak umiaru i uczciwych zasad 
w dążeniu do jak największych zysków. 
Przykładem jest skandal korupcyjny 
wokół przyznania Salt Lake City prawa 
do organizacji Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w 2002 roku. Nawet radykalna 
reforma struktur Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego nie zdołała za-
pobiec kolejnym próbom przekupstwa 
w późniejszym okresie.

[…]
Tym negatywnym przykładom trze-

ba przeciwstawić działania oparte o zasa-
dę fair play, przejrzystości oraz uczciwo-
ści. Musimy wykazać się jak największą 
determinacją w zwalczaniu korupcji.

Odnoszący sukcesy sportowcy 
mogą stanowić wzór do naśladowa-
nia jedynie wtedy, gdy uzyskali wy-
niki, rywalizując na takich samych 
warunkach oraz przestrzegając od-
powiednich reguł. Fair play oznacza 
jednak więcej niż przestrzeganie re-
guł. Szacunek dla przeciwnika jest tak 
samo ważny jak respekt oraz współ-
praca we własnym zespole. Oprócz 
woli osiągania wyczynów do funda-
mentalnych zasad sportu należą tak-
że odpowiedzialność, poczucie spra-
wiedliwości, tolerancja, zwalczanie 
przemocy i korupcji. To właśnie czy-
ni sport tak niezmiennie cennym dla 
społeczeństwa. Dlatego państwo, za-
równo w Polsce jak i w Niemczech, 
wspiera sport.

Dr Wolfgang Schäuble 
Federalny Minister 

Spraw Wewnętrznych

Sport bez korupcji Podręcznik dobrych praktyk

Kiedy ponad sto lat temu rodziła się idea nowożytnego 
ruchu olimpijskiego, jej inicjatorom przyświecała szczytna 
idea wychowania młodzieży poprzez sport w poszanowa-
niu zasad solidarności, bezstronności, szacunku i fair play. 
Z biegiem lat komercjalizacja sportu spowodowała, że wal-
ka o pieniądze i wpływy niejednokrotnie wypaczyła zasa-
dę uczciwej rywalizacji. Sport dotknięty plagą dopingu 
i korupcji stał się jej zaprzeczeniem, a tym samym zaprze-
czeniem istoty sportu. Został pozbawiony tych cech, które 
sprawiają, że jest pasją i fascynacją milionów: silnych emo-
cji, pełnego zaangażowania, sportowej rywalizacji.

To ogromna nieuczciwość w stosunku do wszystkich 
uczestników każdego sportowego widowiska, ale przede 
wszystkim w stosunku do kibiców, dla których te widowiska 
są tworzone. Korupcja w sporcie sprawia bowiem, że kibice 
są oszukiwani, ponieważ zamiast „prawdy stadionu”, każe 
im się brać udział w ukartowanej grze, gdzie o wyniku zde-
cydowano wcześniej, przy „zielonym stoliku”. Zamiast uczci-
wej walki stają się mimowolnymi świadkami oszustwa. Naj-
młodsi z nich, dzieci i młodzież, Ci, których poprzez sport 
chcemy uczyć, jak żyć i jakimi zasadami się w życiu kiero-
wać, dostają co prawda lekcję życia, ale zupełnie nie taką, 
jaką chcemy im dać. Zamiast uczciwości uczymy ich, jak 
omijać zasady, byleby wygrać.

Jest to działanie moralnie naganne i niedopuszczalne, 
a przede wszystkim jest to przestępstwo. Szkodzi wszyst-
kim, a jego oddziaływanie może mieć znacznie szerszy za-
sięg, niż się to wydaje. Dlatego Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, którym kieruję, inicjuje i aktywnie wspiera wszelkie 
działania mające na celu zwalczanie korupcji w sporcie, cze-
go najlepszym przykładem jest nasze uczestnictwo w pro-
jekcie unijnego Programu Zwalczania Korupcji – Strategia 
Antykorupcyjna „Poprawa działań antykorupcyjnych w Pol-
sce”, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
w Niemczech.

Z prawdziwą satysfakcją zapraszam do lektury podręcz-
nika wydanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej pt. „Sport 
bez korupcji”, zawierającego zbiór artykułów polskich i za-
granicznych autorów. Pokazujemy w nim, jak rozpoznać 
korupcję i jak ją zwalczać, jakich działań i zachowań nale-
ży unikać i kiedy wykazać się wzmożoną czujnością, a nade 
wszystko zwracamy uwagę na kluczowe znaczenie wczes-
nego wykrywania zachowań korupcyjnych i podkreślamy 
ich destrukcyjny wpływ na wychowanie młodzieży.

Mirosław Drzewiecki
Minister Sportu i Turystyki

Przedmowa

Przedmowa
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1000 Olimpijczyków

  witryna 
księgarska

Do tradycji należy, że po wy-
stępach biało-czerwonych w igrzy-
skach olimpijskich Polski Komi-
tet Olimpijski wydaje poszukiwaną 
przez kibiców sportowych publi-
kację dokumentującą dokonania 
Polaków w rywalizacji najlepszych 
sportowców świata o medale tej 
najważniejszej imprezy sportowej 
na świecie.

„W ciągu tych szesnastu dni na 
obiektach sportowych Pekinu pad-
ło wiele znakomitych wyników – nie 
zabrakło wśród nich rekordów świa-

ta i olimpijskich – to potwierdza tyl-
ko jakże wysoki poziom rywalizacji. 
Na 204 startujące w tej imprezie re-
prezentacje 302 komplety medali 
w sportowej walce podzielili między 
siebie przedstawiciele aż 82 ekip. 
Nasz dorobek w postaci 10 krążków 
(3 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowe-
go) sytuuje Polskę na dwudziestym 
miejscu w klasyfikacji. Wydaje się, że 
to pozycja zbyt odległa, że stać nas 
na wyższą lokatę i… taka zapewne 
by była, gdyby na olimpijskie medale 
zamienić miejsca czwarte, piąte czy 

szóste, których tak wiele nam w Peki-
nie przypadło” – napisał w przedmo-
wie prezes Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego Piotr Nurowski.

Album prezentuje drogę Po-
laków od momentu składania ślu-
bowania przed wylotem do Pekinu 
aż na podium. Pełen jest wspania-
łych zdjęć z ceremonii otwarcia i za-
mknięcia igrzysk, zdjęć dokumentu-
jących walkę o medale i radość z ich 
zdobycia. Uzupełnieniem tej intere-
sującej publikacji jest część staty-
styczna zawierająca wyniki igrzysk.

Magdalena Janicka, Przemysław Pełka i Henryk Urbaś

Pekin Igrzyska XXIX Olimpiady

Redakcja: Holger-Michael Arndt, Dieter Miebach

Sport bez korupcji Podręcznik dobrych praktyk
Publikacja powstała w ramach 

projektu „Improvement of the anti-
corruption activities in Poland”, ko-
ordynowanego przez Departament 
Administracji Publicznej Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, a finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej (Transition Facili-
ty 2006) oraz ze środków budżetu 
państwa.

Korupcja jest podobnie jak do-
ping rakiem toczącym współczesny 
sport. „Sportowa rzeczywistość ule-
gła w minionych latach dramatycznej 
zmianie – do sportu wkradły się bo-
wiem korupcja i przestępczość. Było 
to możliwe również dlatego, że sport 
w swoich wysoce sprofesjonalizowa-
nych dyscyplinach stał się działalnoś-

cią rozgrywkową nastawioną na zysk, 
a wielu działaczy, sportowców i me-
nedżerów, a także media nie bronią 
już podstawowych zasad sportu” - pi-
sze w interesującym artykule jeden ze 
współautorów Niemiec Hans Wilhelm 
Gaeb i konkluduje, że zwycięstwo sta-
je się ważniejsze niż reguły. Z takie-
go podejścia rodzą się działania stają-
ce się później przedmiotem działania 
prokuratur i sądów.

Rozdział III publikacji zatytuło-
wany „Korupcja w piłce nożnej” zawie-
ra m.in. opisanie przez Uwe Schmidta 
przypadku niemieckiego arbitra Hol-
zera, znanego w futbolowym światku 
z „ustawiania” wyników meczów. Z ko-
lei doświadczenia Wydziału do Walki 
z Korupcją Komendy Wojewódzkiej 

Policji we Wrocławiu w zwalczaniu ko-
rupcji w profesjonalnych zawodach 
sportowych na podstawie prowadzo-
nego śledztwa przedstawiają Zyg-
munt Skwarczewski i Anna Bugla.

Interesujący jest także rozdział IV, 
a w nim m.in. ABC korupcji w dzienni-
karstwie sportowym autorstwa dzien-
nikarza „Sueddeutsche Zeitung” Han-
sa Leyendeckera.

Swoje cegiełki do „Sportu bez ko-
rupcji” dorzucili także polscy autorzy: 
Barbara Karolczak-Biernacka, autor-
ka wielu opracowań publikowanych 
m.in. przez „Sport dla wszystkich”, 
dziennikarze Jerzy Chromik i Tadeusz 
Olszański, pracownicy MSiT Urszula 
Jankowska i Jerzy Eliasz oraz trener 
piłkarski Andrzej Strejlau.

Z tej publikacji czerpie wiedzę 
o igrzyskach olimpijskich wielu uczest-
ników Mistrzostw Polski Kibiców Spor-
towych. W ostatniej edycji tej niemają-
cej odpowiednika w świecie imprezy 
startowało ponad 15 tysięcy ludzi, dla 
których wiedza o sportowcach, prze-
biegu rywalizacji podczas letnich i zi-
mowych igrzysk olimpijskich jest hob-
by numer jeden.

Album „1000 Olimpijczyków” 
zawierający sylwetki TYSIĄCA naj-
lepszych sportowców wszech cza-
sów jest polską edycją niemieckiego 
wydania „1000 Olympiasieger”. Fa-
scynacja igrzyskami olimpijskimi po-
woduje, że po takie wydawnictwa 
nie sięgają wyłącznie statystycy 
sportowi.

Znajdują się w nim sylwet-

ki i szczegóły z życia wspaniałych 
sportowców i tych mniej znanych, 
ale jednocześnie wielkich osobo-
wości. W plejadzie olimpijskich 
znakomitości nie zabrakło Walde-
mara Baszanowskiego, Roberta 
Korzeniowskiego, Jerzego Kuleja, 
Kamili Skolimowskiej, Ireny Szewiń-
skiej, Andrzeja Wrońskiego i Józefa 
Zapędzkiego.
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