Czas aktywności,
czas sportu
dla wszystkich
i... czas rozstania
ainaugurowany w tym roku w Polsce Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich to nowa inicjatywa organizacji TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association).
Jest rozszerzeniem formuły Sportowego Turnieju Miast i Gmin, do tej
pory rozgrywanego w całej Polsce
jednego dnia. W przyszłym roku akcja ma być zorganizowana w całej
niemal Europie, aby na stałe wejść do kalendarza sportu dla
wszystkich, w stałym terminie od 26 maja - Dnia Matki do
1 czerwca - Dnia Dziecka.
Z podsumowań, jakie nadeszły do Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich wynika, że w imprezach organizowanych lokalnie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich sklasyfikowanych zostało 649 miast i gmin. Marzyłoby się, aby takie tygodnie mogły trwać na okrągło.
Z kolei XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal
Sportu Dzieci i Młodzieży „Zamość 2009” rozgrywany od
5 do 6 czerwca 2009 r. zgromadził na starcie ekipy ze Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Holandii, Węgier i oczywiście z Polski.
13-14 czerwca 2009 r. po raz czwarty na zaproszenie
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich do Sierakowa
przyjechała z całej Polski młodzież i starsi na Ogólnopolski
Festiwal Sportu i Zdrowia.
Cieszy taka aktywność sportowa polskiego społeczeństwa. I tak duży wybór rozgrywanych konkurencji. Nie tylko
więc piłka nożna jest sportem narodowym Polaków.
Tymczasem odszedł od nas człowiek, który idei upowszechniania sportu dla wszystkich - a szczególnie ukochanego przez niego kajakarstwa - oddał całe swoje życie.

Od redakcji

Krzysztof Książek – działacz PTTK, PZK, KFSdW, TKKF, SZS
i wielu innych organizacji. W artykule na str. 12 przedstawiamy notę biograficzną zawierającą jedynie część jego historii
- to, co udało nam się w krótkim czasie zrekonstruować.
Obcował z wielkimi postaciami kajakarstwa turystycznego w Polsce. Wśród nich był Tadeusz Pilarski, Wacław Korabiewicz, Andrzej i Zbigniew „Stryjo” Błażejewscy, Tadeusz
„Mrówa” Błocki, Stefan Karaś – lista jest długa. Ci ludzie odcisnęli na nim swoje piętno i zarazili go swoją pasją. Tę pasję
On starał się przekazywać dalej.
Był prekursorem wielu nowych konkurencji: kajak-polo,
freestyle kajakowy, smocze łodzie... Nie było nowinki, której
by nie próbował zaszczepić wśród przyjaciół lub, jeśli pomysł
nie chwycił, szukał nowego grona orędowników. Niemal nigdy się nie poddawał, im trudniejszy wydawał się projekt,
tym z większą pasją oddawał się jego realizacji. Tyle energii
wkładał w każdą organizowaną imprezę, tyle serca...
Skupiał wokół siebie ludzi w każdym wieku, zarówno
młodych, jak i doświadczonych, od Gdańska po Kraków, od
Szczecina po Lublin, od Augustowa po Wrocław. Zarażał ich
entuzjazmem, rozśmieszał do łez, czasem pociągał, czasem
doprowadzał do białej gorączki, ale nikt nie przeszedł obok
niego obojętnie.
Na wszystko podobno przychodzi odpowiednia pora.
Jest czas kochania i czas umierania... Dla Niego za wcześnie przyszedł ten czas. Na pewno jednak nie jest to czas
przemijania. Będziemy dalej kroczyć wytyczoną przez Niego drogą. Tak jak towarzyszyliśmy Mu w ostatniej podróży,
niosąc wiosła przewiązane czarnymi wstęgami i wsłuchując
się w cichą piosenkę: „O dobra rzeko, (...) wiedziałaś, gdzie
stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak”...
 Redakcja biuletynu „Sport dla wszystkich”
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Kalendarz imprez KFSdW
w 2009 r.
Zamość - miasto idealne
XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży „Zamość 2009”, 5-6 czerwca 2009 r.; międzynarodowe
sympozjum „Sport dla wszystkich strategią jutra – sport łączy”
z udziałem naukowców i praktyków z Polski, Ukrainy, Białorusi,
Słowacji, Holandii i Węgier
Sierakowski Festiwal Sportu
i Zdrowia
IV Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia, 13-14 czerwca 2009 r.,
ośrodek TKKF w Sierakowie. Tutaj tworzono zręby polskiej myśli o sporcie dla wszystkich,
o nowoczesnych formach gimnastyki, o fitnessie III wieku i rekreacji w rodzinie
Cała sportowa Polska w Sierakowie
Centralny Ośrodek SportowoSzkoleniowy TKKF w Sierakowie

Wydawca
Krajowa Frederacja Sportu
dla Wszystkich
ul. Wspólna 61
00-687 Warszawa
tel./fax: 022 825 85 88
022 825 11 13
http://federacja.com.pl
e-mail: federacja@post.pl

4 sport

dla wszystkich

28

29

30

prowadzi obozy sportowe oraz
ogólnorozwojowe dla dzieci, turnusy rodzinne oraz liczne kursy
instruktorskie
V Ogólnopolska Gimnazjada
w Grach Zespołowych Radom
2009
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Odpowiedzialność prawna
Nowelizacja zapisów w ustawie
o systemie oświaty oraz ustawie Karta Nauczyciela uszczegółowiła odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej
i nauczyciela zatrudnionego
w tej placówce
Przyczyny agresywnych zachowań kibiców. Analiza socjologiczna
Jakie są przyczyny takich zachowań oraz co należy zrobić,
aby je wyeliminować? Autor
udziela odpowiedzi na zadane
pytania, patrząc przez „socjologiczne okulary”
Leczniczy system
samoobrony
System Czerwonego Feniksa - nowatorska sztuka walki
stworzona przez bioenergoterapeutę Jarosława Duczmalewskiego, dostosowana do
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współczesności
i mentalności europejskiej,
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Długosiodło
daje przykład
Europejski Tydzień Sportu
dla Wszystkich
XV Sportowy Turniej Miast i
Gmin 2009
26 maja – 1 czerwca 2009 r.
Kapryśna tego roku wiosna tym razem nie zawiodła. Dwudziestego szóstego maja świeciło pięknie słońce,
było ciepło, ale nie za gorąco, idealnie,
by rozpocząć Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Wybór Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na centralną inaugurację organizowanego
po raz pierwszy Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich padł na
Długosiodło, niewielką, gminną miejscowość w powiecie wyszkowskim na
Kurpiach Białych. Wybór, co pokazała
całodzienna impreza w Długosiodle,
był ze wszech miar słuszny.
Sport powszechny, nazywany wymiennie masowym, jest z pewnością
zjawiskiem charakterystycznym dla
społeczeństw bogatych, a jednocze-

Sylwia Marczuk z redakcji sportowej TVP w rozmowie z Wojciechem Kudlikiem,
dyrektorem Departamentu Sportu Powszechnego w MSiT

śnie świadomych. Świadomych przede
wszystkim korzyści, jakie ze sobą niesie
dla każdego, kto w swoim rozkładzie
tygodnia znajdzie trochę czasu na to,
by pobiegać, popływać, pograć w piłkę czy pojeździć na rowerze. Albo przynajmniej intensywnie pospacerować.
Dlatego w krajach skandynawskich,
Niemczech czy Wielkiej Brytanii o sporcie masowym mniej się mówi, a więcej
robi. Ale też Szweda, Fina, Niemca czy
Anglika specjalnie do uprawiania sportu dla zdrowia i przyjemności przekonywać nie trzeba. On to po prostu ma
w swoim rozkładzie tygodnia.
W Polsce jesteśmy pod tym względem na dorobku, a w odrabianiu dy-

stansu z pewnością jeszcze przed nami
droga długa i mozolna. Przede wszystkim w zmienianiu mentalności i przełamywaniu stereotypów, choć w ostatnich latach intensywnie nadrabiamy
zaległości. Ale to na razie dotyczy ludzi
młodych, którzy w większości tę świadomość mają. Tyle, że czym skorupka
za młodu nasiąknie… Dzisiejsza młodzież też się kiedyś zestarzeje, a ponieważ nawyki pozostaną, więc za jakiś
czas dystans dzielący nas od najbardziej usportowionych społeczeństw
może zmniejszyć się w sposób istotny.
Łatwo jednak nie będzie. Dlatego każda inicjatywa, która ma w tym pomóc,
jest trudna do przecenienia.

Start chłopców szkół podstawowych do biegu na 1000 m

Sekretarz redakcji
Elżbieta Jaworska
Redaktor techniczny
Piotr Aurzecki
Druk, skład, łamanie
„ATTYLA” s. j. 22-400 Zamość
ul. Partyzantów 61
Nakład 3500 egzemplarzy
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W ataku piłkarze z miejscowości Białe Błoto, gm. Brańszczyk

Jedną z najistotniejszych, a kto wie,
czy nie najważniejszą, może być organizowanie Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich. Inicjatywa organizowania
takiego Tygodnia wyszła od TAFISA (Trim
and Fitness International Sport for All Association) i w przyszłym roku ma być on organizowany w całej niemal Europie. Termin też ma być „sztywny”: od 26 maja,
czyli Dnia Matki do 1 czerwca, czyli Dnia
Dziecka. W roku 2009 jako pierwsza zorganizowała taki tydzień Polska, a koordynację działań Ministerstwo Sportu i Turystyki
powierzyło Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich. Do udziału w przeprowadzaniu przez cały tydzień imprez sportowych
dla wszystkich zgłosiło się ponad siedemset miast i gmin.

Rozpoczęło
Długosiodło
– Chcieliśmy – mówi dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego w MiniDziewczęca orkiestra
OSP Wyszków

sterstwie Sportu i Turystyki, Wojciech
Kudlik – by tę inaugurację zorganizowała niewielka miejscowość, ale taka, gdzie
jest prężny samorząd, który docenia rolę
i wagę sportu, przede wszystkim dla
młodzieży. Zależy nam na czymś, co nazwałbym aktywnością spontaniczną, nie
wymuszoną. A tak właśnie jest w mojej
ocenie w Długosiodle. Poza tym chcieliśmy, by była to miejscowość z centralnej
Polski. Długosiodło wszystkie te warunki spełniało. Jest tu piękny obiekt, boiska
ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych, urządzenia lekkoatletyczne, nawet boiska do siatkówki plażowej. Ale
przede wszystkim jest wielkie zrozumienie sportu.
W dwutysięcznej miejscowości na
inauguracji stawiło się również około
dwóch tysięcy uczestników zawodów
w różnych dyscyplinach sportowych.
Nie znaczy to oczywiście, że w imprezie wystartował każdy długosiodlanin,
bo to rzecz prosta byłoby niemożliwe. Do Długosiodła zaproszono jed-

nak na ten dzień młodzież z kilku innych gmin powiatów wyszkowskiego
i ostrowskiego, a także z samego Wyszkowa. Chętnie przyjechali i byli bardzo zadowoleni.
Przyjechali też goście honorowi – medaliści olimpijscy: szermierz
Marian Sypniewski i pięcioboista
Dariusz Goździak. Obaj byli podbudowani tym, co zobaczyli. – Nie
chciałbym powtarzać znanych prawd,
ale przecież muszę – mówi Marian
Sypniewski, który po zakończeniu bogatej i długiej sportowej kariery pracuje w Polskim Komitecie Olimpijskim
i widział niejedno. – Jest oczywiste, że
sport kształtuje charaktery. Rywalizacja jest solą sportu, ale uczy też postaw zespołowych, fair play. To, czego młody człowiek się teraz nauczy,
zostanie mu na całe życie. A poza tym
sport powoduje, że omijają młodych
ludzi różnego rodzaju zagrożenia, jakie niesie współczesna cywilizacja.
Przyznam, że mnie również zbudowało to, co zobaczyłem w Długosiodle.
Kompleks sportowy w samym środku
miejscowości, w kwadracie wyznaczonym między innymi przez budynki miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz gmach Urzędu Gminy, jest
tym, czym ta miejscowość szczyci się
w całym powiecie.
– Chcąc, by młodzież uprawiała sport, musieliśmy stworzyć odpowiednie ku temu warunki – mówi wójt
Stanisław Jastrzębski. – Tak, by młodzi ludzie przychodzili tu z przyjemnością. By nie czuli się gorzej od swych

rówieśników z miasta. I to nam się chyba udało. Proszę samemu to ocenić.
Stawiamy przede wszystkim na edukację i właśnie na sport. I co za tym
idzie - na wychowanie poprzez sport.
Mamy świadomość, że to praca permanentna, nie możemy stracić żadnego rocznika.

Święto sportu
Impreza miała znakomitą oprawę. Dziewczęca orkiestra, zespoły taneczne, cheerleaders. Piękne, młode
dziewczęta, efektownie się prezentujące. To bardzo urozmaiciło niewątpliwe święto sportu w Długosiodle. Największym powodzeniem cieszyły się
biegi dla młodzieży. Uczniowie podstawówek i gimnazjów biegali na dystansie jednego kilometra, licealiści
- na dystansie dwa razy dłuższym. Trasa wiodła przez centrum Długosiodła, wokół najważniejszych gminnych
obiektów, ze startem i metą przy Urzędzie Gminy. Po drodze mijano dumę
Długosiodła – sześćsetletni dąb szypułkowy „Jan” mający prawie siedem
metrów obwodu. Rywalizacja we
wszystkich grupach wiekowych była
bardzo zacięta, a większość uczestników narzekała na podbieg w końcowej fazie wyścigu.
– Ja po prostu lubię biegać – zwierzał się na mecie zwycięzca biegu dla
szkół podstawowych, Piotrek Ludwi-

Uczestników wita wójt Długosiodła, Stanisław Jastrzębski. Za nim od
lewej: medaliści olimpijscy Dariusz Goździak i Marian Sypniewski, autor artykułu, prezes KFSdW Mieczysław Borowy, Wojciech Kudlik

kowski. – Biegam wokół domu, biegam po lesie. Nie mam jednak na razie możliwości, by gdzieś regularnie
trenować.
W lepszej sytuacji byli niewątpliwie licealiści z Wyszkowa, którzy
przyjechali do Długosiodła ze swym
nauczycielem wf i trenerem lekkiej atletyki, Andrzejem Mazurkiem. I oni
też dominowali w kategorii uczniów
szkół średnich. – Bardzo potrzebne
są takie właśnie imprezy – mówi trener Mazurek. – Przez lata był w tej materii pewien zastój. Teraz zaczyna się
coś ruszać. Mam nadzieję, że to trwa-

ła tendencja. A takie zawody potrafią
pobudzić sport masowy, z którego od
czasu do czasu wyłonią się też prawdziwe talenty.
Zacięty przebieg miały turnieje
piłki nożnej i siatkówki plażowej. O ile
w turnieju piłkarskim nazwanym „Długosiodło ’2009” występowały tylko zespoły złożone z chłopców (piłka nożna
w wykonaniu dziewcząt u nas ciągle
jakoś nie chce się przyjąć), o tyle na
piachu w siatkówkę grały ze sobą duety chłopców i dziewcząt.
– Nam to nie przeszkadza – powiedziały Marta i Magda. A ich rywale, Bartek i Damian dodali: – Nam też.
Bardzo fajnie gra się z dziewczynami.
– Tu jest naprawdę bardzo dobry poziom – ocenił sędzia główny turnieju siatkówki plażowej, Radosław Heronimek. - Z przyjemnością prowadzi
się takie zawody. Tym bardziej, że młodzież jest bardzo sympatyczna.
Nic więc dziwnego, że po południu
chyba wszyscy wracali do domów bardzo usatysfakcjonowani. Całe Długosiodło udowodniło, że ta centralna
Prezes KFSdW Mieczysław Borowy
wręcza puchar wójtowi gm. Długosiodło, Stanisławowi Jastrzębskiemu, w podziękowaniu za wspaniałą organizację imprezy
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Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XV Sportowy Turniej Miast i Gmin
2009 pod patronatem wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Światowe stowarzyszenie TAFISA (Trim And Fitness International
Sport For All Association) zaprosiło
Polskę do udziału w planowanym
na 2010 r. Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich. Ministerstwo
Sportu i Turystyki zleciło przygotowanie tego przedsięwzięcia Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
Podjęcie szybkich decyzji sprawiło,
że Polska stała się prekursorem tego
ruchu i Europejski Tydzień Sportu
dla Wszystkich przeprowadziła już
w 2009 r., rozszerzając formułę XV
Sportowego Turnieju Miast i Gmin
oraz wydłużając termin jego realizacji na dni od 26 maja do 1 czerwca 2009 r. - od Dnia Matki do Dnia
Dziecka.
Startujący w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin klasyfikowani byli
w następujących grupach:
I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców
IV od 15 do 40 tys. mieszkańców

V od 40 do 100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców
Kryterium decydującym o miejscu
zajętym przez dane miasto lub gminę,
była liczba osób startujących w turnieju.
Ze względu na nieprecyzyjne określenie w regulaminie kryterium środków przeznaczonych na kulturę fizyczną
w budżetach miast i gmin i wynikających z tego powodu kontrowersji Centralna Komisja Turniejowa kryterium to
anulowała.
Do piętnastej edycji Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2009 zgłosiło
się 714 miast i gmin, zgodnie z regulaminem sklasyfikowanych zostało 649
miast i gmin, w których łącznie w imprezach rekreacyjno-sportowych wystartowało 4 938 999 osób.
Nagrody Centralne z Dofinansowania XV Sportowego Turnieju
Miast i Gmin 2009 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miasta i gminy, które zajęły pierwsze miejsce w każdej grupie otrzymają
nagrody finansowe z przeznaczeniem
na zakup sprzętu sportowego. Będzie
to sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, który laureaci wybiorą sobie

sami. Środki finansowe na nagrody
przeznaczone są na zakup sprzętu
sportowego stanowiącego wyposażenie obiektów sportowych, zgodnie
z potrzebami i wyborem laureatów,
z wyjątkiem sprzętu osobistego użytku, takiego jak dresy, koszulki, buty.

inauguracja ze wszech miar mu się należała. W następnych dniach młodzież
też rywalizowała na miejscowych boiskach. Tyle że już „we własnym sosie”.

***
Z podsumowań, jakie nadeszły do
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich wynika, że w imprezach organi-

Bezpośrednimi odbiorcami sprzętu będą wskazane przez władze danego miasta lub gminy stowarzyszenia
kultury fizycznej lub inne organizacje,
wokół których skupia się życie sportowe danego terenu.

Dąbrowa Tarnowska

zowanych lokalnie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
sklasyfikowanych zostało 649 miast
i gmin. Pomysł organizowania takiego
tygodnia jest z pewnością znakomity,
choć marzyłoby się, by takie tygodnie
trwały na okrągło. Inicjatywa bardzo
cenna, tym bardziej, że od przyszłe-

Wysokość nagród
za I miejsce - 8000,00 PLN
za kolejne miejsca - 4000,00 PLN

zrozumienia, że kryteria oceny w przyszłości powinny być zmienione. Jak?
To wymaga jeszcze przemyślenia.
 Krzysztof Miklas
 Zdjęcia na str. 5-7
Dariusz Abramuk
Zdjęcia prezentujemy również na str. 4. okładki

Raciechowice

Łącznie nagrodzonych zostało
100 miast i gmin na kwotę 424 tys.
PLN. Liczba nagrodzonych w każdej
grupie jest proporcjonalna do liczby
startujących miast i gmin w poszczególnych województwach.
Pełne wyniki XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich
http://federacja.com.pl/site/
stmig.htm

Nowy Wiśnicz
Olkusz

go roku akcja ma objąć większą liczbę
krajów Unii Europejskiej.
Ale nie ma beczki miodu bez łyżki
dziegciu. Rzecz dotyczy sprawozdawczości, która „spłynęła” do Krajowej
Federacji z miast i gmin. Większość
jednostek swoje sprawozdania złożyła rzetelnie. Ale byli też i tacy, którzy stwierdzili, że papier jest cierpliwy
i wszystko przyjmie. Więc rozpuścili wodze fantazji. Daje to wyraźnie do
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Ogólnopolskie seminaria „Rola
samorządów lokalnych i stowarzyszeń
kultury fizycznej w upowszechnianiu
sportu dzieci i młodzieży
Organizator: Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich na zlecenie Departamentu Sportu Powszechnego
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Kontynuacja bezpośrednich spotkań przedstawicieli ministerstwa
z działaczami samorządowymi na temat upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie. Tematyka spotkań poszerzona o „Sport dla wszystkich
w UE”, przepisy unijne dotyczące kultury fizycznej oraz sposoby finansowania.
Przewidywany udział 3 x 100 osób.

Terminy i miejsca:
- 1–2 października 2009 r. - Sieraków, Centralny Ośrodek SportowoSzkoleniowy TKKF, ul. Poznańska 27
- 22–23 października 2009 r. - Serpelice
- 12-13 listopada 2009 r. - Puck
Uczestnicy:
- działacze UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej
- przedstawiciele samorządów lokalnych wszystkich szczebli
Szczegółowe informacje dotyczące
programu seminariów na stronie internetowej KFSdW
Tam również można wypełnić ankiety
www.federacja.com.pl

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury
fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Serpelice 22–23 października 2009 r.
Imię i nazwisko: ................................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ..........................................
Adres: ................................................................................
............................................................................................
telefon: ..............................................................................
faks: ...................................................................................
e-mail: ...............................................................................

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

tel. komórkowy: ................................................................

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

Potwierdzenie noclegu z 22 na 23 października 2009 r.
(prosimy wpisać tak lub nie) ............................................
....................................
(pieczęć i podpis)

Sieraków 1–2 października 2009 r.
Imię i nazwisko: ................................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ..........................................
Adres: ................................................................................
............................................................................................
telefon: ..............................................................................
faks: ...................................................................................
e-mail: ...............................................................................
tel. komórkowy: ................................................................

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury
fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Puck 12–13 listopada 2009 r.
Imię i nazwisko: ..............................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ..........................................
Adres: ................................................................................
telefon: ..............................................................................
faks: ...................................................................................

Potwierdzenie noclegu z 1 na 2 października 2009 r.
(prosimy wpisać tak lub nie)
............................................................................................

e-mail: ...............................................................................

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

Potwierdzenie noclegu z 12 na 13 listopada 2009 r.
(prosimy wpisać tak lub nie) ............................................

tel. komórkowy: ................................................................

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

XI Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych na basenie krytym
10-13 grudnia 2009 r.
Zawody UKS-ów w sportach wodnych, takich jak: kajak-polo, pływanie,
piłka wodna, przeplatane pokazami
freestyle’u kajakowego, ratownictwa
wodnego i płetwonurkowania. Przewidywany udział 1000 osób.
FEDERACJA SPORTOWA „ENERGETYK”
Kalendarz ogólnopolskich imprez
i zawodów w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu na rok 2009
I. Ogólnopolskie imprezy turystyczne
- XLVIII Ogólnopolski Górski Rajd
Energetyków, 6-12.09.2009, Worek Turoszowski, organizator: FS „Energetyk”
- Regaty Żeglarskie klasy Ω, 1315.09.2009, Jezioro Żywieckie, organizator:
SSR „Elektron”
II. Ogólnopolskie imprezy w zakresie sportu powszechnego i rekreacji
- I Mistrzostwa Polski Energetyków w
Kolarstwie Górskim, 30.08.2009, Kraków,
organizator: TKKF „Energia” Kraków
- IX Indywidualne Zawody „Na Orientację” Energetyków, 26-27.09.2009, Dychów, organizator: UKS „Energetyk” Dychów
III. Ogólnopolskie imprezy sportowe - Mistrzostwa Polski Energetyków
- XXIV Mistrzostwa Polski Energetyków w tenisie, 24-30.08.2009, Gryfino, organizator: KS „Energetyk” Gryfino
- XXXII Mistrzostwa Polski Energetyków w szachach, 1-4.09.2009, Jastrzębia
Góra, organizator: Dalkia Łódź SA, 042 675
48 41
- XXXI Mistrzostwa Polski Energetyków w piłce siatkowej (kobiet i mężczyzn),
3-06.09.2009, Katowice, organizator: KS
„Energetyk” Jaworzno
- Mistrzostwa Polski Energetyków w
brydżu sportowym, 19-20.09.2009, Muszyna, organizator: Enion SA Oddz. Tarnów
- Mistrzostwa Polski Energetyków
w Tenisie Stołowym (dla niezrzesz. w
OZTSt.), 9-11.10.2009, Tarnów, organizator: Enion SA Oddz. Tarnów
- IX Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie, 22-24.10.2009, Tychy, organizator:SSK „Elektro”, www.sport.ellaz.pl
- Mistrzostwa Polski Energetyków w
Bowling, 19-20.11.2009, Katowice, organizator: SSK „Elektro”, www.sport.ellaz.pl
- XV Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w piłce nożnej, 4-6.12.2009, Kraków, organizator: TKKF „Energia” Kraków
Informacje dotyczące organizowanych imprez można uzyskać pod telefonem FS „Energetyk”: 022 629 40 76
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Dusza polskiego kajakarstwa turystycznego
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KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KSIĄŻEK
Ur. 9.12.1958 r. w Warszawie, zm. 20.07.2009 r.
w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe życie związany z turystyką i rekreacją kajakową oraz rozpowszechnianiem sportu.
Był pomysłodawcą współorganizatorem i komandorem wielu dużych, międzynarodowych i ogólnopolskich spływów kajakowych, takich jak „Biała
Dama”, OZSK na Wdzie, „O Słoneczny Puchar Wisły”,
„Mazowiecka Wiosna”, MSKnD, „Puchar Pilicy”, OSK
Służby Zdrowia, OSK Nauczycieli, MSK „Grunwald
2009”. W 2007 r. zainicjował cykl Grand Prix PZK, kontynuowany do dziś.
Prowadził liczne kursy i szkolenia dla dorosłych
i młodzieży z zakresu kajakarstwa, ratownictwa wodnego. Zainicjował „Wakacyjne Spotkania Kajakowe
Młodzieży”. Aktywnie współpracował z wieloma organizacjami (m.in. SZS, AZS, LZS, WOPR, TKKF).
Honorowy członek wielu klubów kajakowych, instruktor, ratownik, sędzia PZK, dusza-człowiek...
1981-1990 – organizator i komandor Międzynarodowego Maratonu Kajakowego na Zegrzu.
1993-2009 - wiceprezes ds. upowszechniania kajakarstwa Polskiego Związku Kajakowego. Już
w roku 1994 był orędownikiem tworzenia uczniowskich klubów sportowych i prowadzenia letnich wakacji sportowych. Rozpowszechniał na polskim gruncie
– głównie w środowisku UKS - nową konkurencję kajakową, grę zespołową kajak-polo. 1997-2009 - przewodniczący Komisji Turystyki i Rekreacji PZK. W 1998 r.
zainicjował i co roku organizował „Biesiadę Kajakową”
podczas narad podsumowujących sezon kajakowy
w Polsce. W 2006 r. przyczynił się do włączenia w struktury PZK kolejnej nowej konkurencji freestyle’u (rodeo)
kajakowego.
1994-1997 - sekretarz Komitetu Sportu Dzieci
i Młodzieży powołanego przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki. Był jednym z projektodawców realizowanych do dziś programów „Sport Wszystkich Dzieci”
oraz „Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo”. Pracował w Zespole Sportu Dzieci
i Młodzieży przy Departamencie Sportu w UKFiT, któ-

ry później został przekształcony w samodzielny Departament Sportu Dzieci i Młodzieży – do 1997 r. był jego
wicedyrektorem.
1995-1999 - wiceprezes Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego Maraton Warszawski oraz dyrektor Maratonu Warszawskiego, a w latach 2000-2003
– jego współorganizator.
1996-2009 – jeden z założycieli Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, wieloletni wiceprezes i członek władz.
1998-2002 - redaktor naczelny czasopisma „Kajak i my”.
1999-2003 - dyrektor Zespołu Kultury Fizycznej
i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego.
2000-2004 - prezes Szkolnego Związku Sportowego, potem członek zarządu.
2000-2009 - udział w pracach Polskiego Komitetu Olimpijskiego; był m.in. pomysłodawcą ustanowienia corocznej nagrody PKOl im. Eugeniusza Pietrasika,
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategoriach
juniorskich i młodzieżowych, za wybitne osiągnięcia
na arenie międzynarodowej w sportach olimpijskich.
2001-2005 – członek zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, przewodniczący Komisji Nadziei Olimpijskich. Od wiosny 2009 r. członek Komisji Współpracy
Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich oraz Komisji Młodzieży i Nadziei Olimpijskich.
2003-2004 – wicedyrektor departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego.
2004-2007 - prezes Zarządu Fundacji Rozwoju
Kultury Fizycznej.
2005-2007 - prezes zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec”.
2005-2009 - przewodniczący Komisji Turystyki
Kajakowej ZG PTTK.
2005-2009 - założyciel i prezes Stowarzyszenia
Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.
Przyznane odznaczenia państwowe
1996 – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” przyznana przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
1997 - Srebrny Krzyż Zasługi

cji, prekursor nowej dyscypliny kajak-polo, którą
wprowadzał w uczniowskich klubach sportowych. Na wodzie kajakarz z najwyższymi umiejętnościami technicznymi – potrafił zrobić eskimoskę.
Przez całe swoje niezwykle aktywne życie
organizował, szkolił, pouczał, wskazywał, korygował, wymagał, ochrzaniał – wiecznie wymagający w stosunku do siebie i swoich współpracowników. Wszystko zawsze mogłoby zostać
zrobione lepiej, z większym rozmachem.
25 lipca 2009 r., w dniu swoich imienin,
patrząc z Drugiej Strony na nas organizatorów
i uczestników swojego pogrzebu, na pewno
wytknąłby takie lub inne niedociągnięcia. My
wiemy, że On zorganizowałby to najlepiej.
 Jurek Potentas
Wspominanie postaci Krzysztofa wydaje
mi się dzisiaj przedwczesne i zupełnie nieuzasadnione! Chociaż minęły już dwa tygodnie od
Jego śmierci, ciągle nie mogę oswoić się z myślą, że nie ma Go wśród nas! To do mnie wciąż
nie dociera! Czytałem nekrologi, byłem na Jego
pogrzebie, widziałem prawdziwe łzy w oczach
wielu Jego prawdziwych przyjaciół, rozmawiałem z wieloma bliskimi Mu osobami. A mimo to
czekam! ...Może zadzwoni Jego telefon, może
padnie propozycja weekendowego wyjazdu
gdzieś na Mazowsze, a może trochę dalej, na
krótki kajakowy rekonesans, na spotkanie z ciekawymi ludźmi, podobnie jak On „skażonymi”
ideą nieustannego działania.
Można by w tym miejscu przytoczyć le-

gendarną anegdotę o wielkiej przyjaźni Zdzisława Maklakiewicza i Jana Himilsbacha. Po
śmierci Zdzisława Maklakiewicza Janek Himilsbach odwiedzał co jakiś czas mieszkanie
swego przyjaciela, zadając pytanie: czy jest
Zdzisiek? Zawsze otrzymywał tę samą odpowiedź: Panie Janku, przecież Zdzisiek nie żyje.
Na co Janek odpowiadał: wiem, ale k…, nie
mogę w to uwierzyć!
Śmierć Krzysztofa wydaje się bezsensowna i niesprawiedliwa, niczym nieuzasadniona.
To jakiś koszmarny żart albo ogromna pomyłka
nieodgadnionego, ale jakże okrutnego władcy
naszego życia!
Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy spotkałem Krzysztofa Książka. Jako zawodnik uprawiający slalom kajakowy, gdy naszymi „treningowymi poligonami” były głównie rzeki
Dunajec i Poprad, często spotykałem kajakowych turystów, którzy przepływali w pobliżu
tras slalomowych, mknąc dalej z szybkim nurtem górskich rzek, często z wielkim trudem pokonując dosyć łatwe, oczywiście w moim odczuciu, odcinki rzeki. Ale dopiero w momencie,
kiedy poznałem Krzysztofa, zacząłem postrzegać kajakarstwo trochę szerzej. Z szacunkiem
spoglądałem na kajakowych „turystów”, na ich
upór, zaangażowanie, zacząłem doceniać ich
wysiłek i pasję. Oczywiście, było mi trochę łatwiej, bo już nie byłem w treningowym reżimie i mogłem nie tylko obserwować innych,
ale również rozkoszować się pływaniem dla samej przyjemności obcowania z naturą. Wreszcie mogłem rozejrzeć się, płynąc przełomem

25 lipca 2009 r. na Cmentarzu Powązkowskim towarzyszyło Krzysztofowi w ostatniej
podróży ponad półtora tysiąca przyjaciół z całej Polski. To niezapomniane chwile. Nad urną
szpaler z wioseł. Wyciskające łzy przemówienie
żony Krzysztofa, Izy – przekazującej przesłanie
od Niego, jego ostatnie słowa: „Dziękuję”.
Cicha melodia: „Wsłuchany w Twą cichą
piosenkę, wyszedłem na brzeg pierwszy raz,
wiedziałem już rzeko, że kocham Cię rzeko, że
odtąd pójdę z Tobą”.
I tak z nurtem rzeki kwiatów, z wiosłami
przewiązanymi czarnymi wstęgami odprowadziliśmy Krzysztofa...

Fot. Krzysztof Schmidtke

Jak to odszedł? Może udał się do PZK, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, do PKOl-u? Pewnie wyjechał
organizować kolejny spływ, zakładać nowe stowarzyszenie, spotkać się z jakimś wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta gdzieś w kraju.
Na pewno przeprowadza rekonesans miejsca
imprezy, przekonuje wątpiących, namawia do
współpracy, szuka przyjaciół.
Nie, On naprawdę odszedł, na zawsze. Jak
to na zawsze? Nie ma Go wśród nas? Tak, to
prawda. Niemożliwa do przyjęcia, okrutna, osłabiająca prawda. Tyle jeszcze spraw do załatwienia, tyle umówionych spotkań, w domu czeka
żona z półtorarocznym synem, a On odchodzi?
W wieku 50 lat, za młody, żeby umierać. Kto to
wymyślił? Dlaczego akurat Jego zabił nowotwór i to w niespełna trzy miesiące?
Odpowiedzi nie ma. Każdy z nas doskonale wie, że prędzej czy później, czy tego chce, czy
nie, w taki lub inny sposób - zrobi to samo, co
Krzysztof Książek. Jedynym pocieszeniem może
dla nas być to, że mieliśmy szansę spotkać
Krzysztofa na swojej drodze. Przeżyć z Nim kawałek życia, na którym odcisnął On swoje piętno. Podświadomie przyjmowaliśmy Jego sposób bycia, myślenia, słownictwo, dowcipy. Tylko
Książek tak opowiadał dowcipy. Błyskawiczne
skojarzenia, jadowicie złośliwe i niezwykle celne riposty słowne były Jego wizytówką - błyszczał w każdym towarzystwie.
Krzysio Książek, Krzysztof Książek, Książek lub KK zostawił tysiące autentycznie kochających Go przyjaciół w całym kraju. Naprawdę znał każdą miejscowość, rzekę czy jezioro
w Polsce i potrafił bezbłędnie wskazać je na mapie. Miał niesamowitą pamięć do miejsc i ludzi
z nimi związanych – te jego słynne, kilkakrotnie
gubione notesy z tysiącami danych teleadresowych, które potem mozolnie odtwarzał – laptop wreszcie zakończył ten okres.
A telefon komórkowy, do którego był
wiecznie przyklejony? Jako jeden z pierwszych
w Polsce miał Nokię 150 o wadze 1,5 kg. To był
człowiek, dla którego łączność z ludźmi, w dosłownym znaczeniu, była sensem życia. Wicedyrektor Departamentu Sportu Dzieci i Młodzieży
w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, wieloletni wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego, przewodniczący Komisji Turystyki i Rekrea-

Fot. Radek Kwaśniewski

KRZYSZTOF KSIĄŻEK ODSZEDŁ...

Fot. Krzysztof Schmidtke

Fot. Jerzy Potentas

20 lipca 2009 r. zmarł Krzysztof Książek – ceniony za wiedzę i zaangażowanie, pełen
energii i humoru, powszechnie lubiany, serdeczny dla
przyjaciół i znajomych, pasjonat - całym sercem oddany kajakarstwu.

Dunajca, Brdą, Pilicą, Popradem, Wkrą, Radunią,
Liwcem, Czarną Hańczą i wielu innymi, nieznanymi mi dotąd rzekami.
To Krzysztof dał mi szansę spojrzenia na
świat z innej perspektywy. Krzysztof promował kajakarstwo, m.in. tworząc model rodzinnego spędzania wolnego czasu. W tym stylu wychowywały się nasze dzieci, dzieci wielu moich
przyjaciół i znajomych. Tworzyły się wielopokoleniowe przyjaźnie. To wielka zasługa Krzysztofa, który potrafił dla każdego znaleźć ciekawą
propozycję. Bez Niego moje życie na pewno
wyglądałoby inaczej!
 Wojtek Kudlik
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- Zamość to Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury,
miasto o chlubnej historii,
w którym kultura fizyczna znajduje właściwe miejsce, a aktywny udział dzieci
i młodzieży w sporcie potwierdza jej wartości - Marcin Zamoyski, prezydent
Miasta Zamość
Zamość to jedno z najwspanialszych dzieł renesansowej myśli urbanistycznej. Otoczone murami Stare Miasto należy do najcenniejszych
zespołów zabytkowych świata i wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Zamość założył w 1580 r. hetman i kanclerz wielki koronny - Jan
Zamoyski. Wybrał miejsce dogodne do obrony i w prawdziwie sportowym tempie, bo w ciągu kilkunastu lat, wzniósł spore, potężnie
ufortyfikowane miasto. W obrębie
murów tej prywatnej twierdzy zna-
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lazły się: rezydencja właściciela, uniwersytet, kościoły, sądy i inne instytucje oraz kamienice mieszczańskie.
Wielokulturowy Zamość, do którego ściągali Grecy, Ormianie, Żydzi,
Niemcy, Włosi, Anglicy, Holendrzy,
szybko zyskał miano jednego z centrów handlu, kultury i nauki o europejskiej randze.
Dziś o wspaniałej przeszłości
miasta przypominają liczne zabyt-

ki. Sercem miasta jest Rynek Wielki
– jeden z najwspanialszych placów
Europy. Otaczają go podcieniowe
kamienice mieszczańskie, a dominuje nad nim charakterystyczny ratusz
z 52-metrową wieżą. Wśród ponad
dwustu zabytków Starego Miasta na
szczególną uwagę zasługują: katedra, pałac Zamoyskich z arsenałem
oraz przypominające o jego wielokulturowości kamienice ormiańskie,
dawna cerkiew grecka i synagoga.
Do dziś zachowały się fragmenty
fortyfikacji miejskich, dawnych fos
i prowadzące do miasta bramy.
Liczący 70 tysięcy mieszkańców
Zamość to największe miasto południowej Lubelszczyzny. Jest ważnym
ośrodkiem turystycznym, a dodatkowym jego atutem jest położenie
u stóp malowniczych wzgórz Roztocza.
To miasto ludzi młodych. W zamojskich szkołach uczy się około 20
tysięcy osób, a w szkołach wyższych
studiuje blisko 6 tysięcy studentów.
W mieście odbywa się wiele imprez
kulturalnych i sportowych, zwłasz-

cza latem, często o randze krajowej
i międzynarodowej. Ze sportowych
warto wymienić choćby z zawsze
międzynarodową obsadą Bieg Pokoju im. Pamięci Dzieci Zamojszczyzny i skupiający młodych zawodników z kilkunastu krajów
Międzynarodowy Festiwal Sportu
Dzieci i Młodzieży. Organizacji imprez sportowych, a na co dzień zawodnikom i zwolennikom aktywnego spędzania czasu, służy bardzo
dobra, stale modernizowana i rozbudowywana baza sportowa: kryta pływalnia, zalew, korty tenisowe, hale sportowe oraz znakomite
i pięknie położone obiekty Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

leuszowego Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży.
Przyjechali do Zamościa wiedząc,
że czeka tu na nich grono przyjaciół,
wspaniała atmosfera i możliwość
udziału w perfekcyjnie przygotowanych zawodach sportowych. Wraz
ze sportowcami do Zamościa przybyli uczestnicy Międzynarodowego
Sympozjum odbywającego się pod
hasłem „Sport dla wszystkich strategią jutra – sport łączy”.

11.

2005

Brześć - Białoruś

12.

2006

Brześć - Białoruś

13.

2007

Dniepropietrowsk - Ukraina

14.

2008

Zamość - Polska

W 2009 r. do grona uczestników
festiwalu dołączyli Węgrzy reprezentujący miasto Miszkolc.
Dzięki wspaniałej pogodzie, która dostosowała się do nastroju imprezy, udało się rozegrać wszystkie
zaplanowane konkurencje, na które
złożyły się: tenis, piłka ręczna, lekka
atletyka, judo, badminton.

Dotychczasowi zwycięzcy festiwali:
lp.

Rok

I miejsce

1.

1995

Lublin - Polska

2.

1996

Lwów - Ukraina

3.

1997

Lublin - Polska

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Sportu
Dzieci i Młodzieży
„Zamość 2009”

4.

1998

Zamość - Polska

5.

1999

Tarnopol - Ukraina

6.

2000

Zamość - Polska

7.

2001

Zamość - Polska

W takiej scenerii i przyjaznym
środowisku znaleźli się od 5 do 6
czerwca 2009 r. uczestnicy XV Jubi-

8.

2002

Użgorod - Ukraina

9.

2003

Zamość - Polska

10.

2004

Zamość - Polska

Ponieważ w festiwalu nie tylko wynik jest ważny, organizatorzy
jak zwykle zaznaczyli związki sportu z kulturą, organizując uroczyste
otwarcie, w którym swoje umiejętności zaprezentowały zespoły tańca nowoczesnego Młodzieżowego
Domu Kultury w Zamościu „Raptis”
i Estrady dziecięcej z Chełma. Porywające widowisko, jakie stworzyli i zaprezentowali w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zamościu, na
długo zapadło w pamięci uczestniczących ekip i było dobrym wstępem do rywalizacji sportowej.
W festiwalu uczestniczyły ekipy:
Bardejov Słowacja, Brześć Białoruś,
Chełm Polska, Dniepropietrowsk
Ukraina, Dębica Polska, Helmond
Holandia, Kowel Ukraina, Lublin Polska, Ludwin Polska, Lwów Ukraina,
Łuck Ukraina, Miskolc Węgry, Użgorod Ukraina, Presov Słowacja, Zamość Polska, które zaprezentowały
wysoki poziom sportowy oraz niesłychaną wolę walki. Zawody sportowe odbywały się z zachowaniem
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wszelkich zasad fair play. Obserwując radość na twarzach uczestników,
można z całą pewnością stwierdzić,
że najważniejsza w tym wszystkim
była zabawa.
Ostatecznie po dwóch dniach
zmagań zwyciężyła reprezentacja
Dniepropietrowska Ukraina, drugie miejsce na podium przypadło
zespołowi Miskolc Węgry, trzecie zajęli gospodarze - Miasto Zamość.

Międzynarodowe sympozjum „Sport dla wszystkich strategią jutra
– sport łączy”
Równolegle z zawodami sportowymi obradowali uczestnicy międzynarodowego sympozjum „Sport
dla wszystkich strategią jutra – sport
łączy”, w którym udział wzięli naukowcy i praktycy z Polski, Ukrainy,
Białorusi, Słowacji, Holandii i Węgier.
W sympozjum uczestniczyli również
przedstawiciele resortów i urzędów
centralnych z kraju i zagranicy, naukowcy akademii wychowania fi-
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Europejskiej” – dr Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji
i Sportu UM Zamość
Uczestnicy sympozjum oraz zawodów sportowych mieli okazję
uczestniczyć w odbywającym się
w tym samym czasie na Rynku Wielkim w Zamościu festiwalu kultury
włoskiej „Art kultura music”.
Pełni wrażeń, bogatsi o nowe

zycznego i innych wyższych uczelni, kierownicy ekip uczestniczących
w XV Międzynarodowym Festiwalu
Sportu Dzieci i Młodzieży - Zamość
2009, działacze klubów sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej.
Podczas obrad poruszano istotne dla funkcjonowania kultury fizycznej tematy:
O „Agresywne zachowania kibiców – analiza socjologiczna” - prof. dr
hab. Zbigniew Dziubiński, prorektor
AWF Warszawa, wiceprezes KFSdW

znajomości oraz doskonałe wyniki
sportowe uczestnicy XV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu
Sportu Dzieci i Młodzieży niechętnie opuszczali gościnny Zamość, deklarując swoje uczestnictwo w następnych edycjach festiwalu.
***
Jeszcze nie przebrzmiał warkot
silników odjeżdżających autokarów,

a już na Rynku Wielkim finiszowali uczestnicy kolejnej międzynarodowej imprezy - „53 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni
Polsko-Ukraińskiej”.
 Michał Kowalik,
WEiS UM Zamość
Zdjęcia prezentujemy również na 2. str. okładki

O „Edukacyjne aspekty rekreacji
ruchowej” - ZWSZ Zamość
O „Rola samorządów terytorialnych w realizacji Narodowego Programu Zdrowia” - dr Krzysztof Kuszewski – Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
O „Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania na podstawie różnych
badań populacyjnych” - dr Paweł
Goryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
O „Budowa obiektów sportowych
dla wszystkich na przykładzie Warszawy” - inż. Lech Bartnik
O „Priorytety w działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku
2009” – Wojciech Kudlik, dyrektor
Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki
O „Cyberprzestrzeń kontra sport
dla wszystkich: społeczno-kulturowe uwarunkowania partycypacji
w kulturze fizycznej” – dr Kazimierz
Chyc
O „Bezpieczeństwo życia i zdrowia
w formach sportu powszechnego i rekreacji ruchowej a odpowiedzialność
organizatorów w świetle nowelizacji
przepisów (stan na 31.03.2009 r.)” –
mec. Leszek Zieliński
O „Jak aplikować o środki unijne dla organizacji kultury fizycznej”
– dr Stanisława Zielińska, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Asesor
Ministerialny
O „XV lat Festiwalu Sportu Dzieci
i Młodzieży w Zamościu jako realizacja idei integracji młodzieży w Unii
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Sierakowski Festiwal Sportu i Zdrowia
13-14 czerwca 2009 r., Sieraków

To już po raz czwarty na zaproszenie Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich przyjechała z całej Polski młodzież
i starsi na Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia, który
jak zwykle odbył się w pięknym ośrodku TKKF w Sierakowie.
Wszyscy, którzy gościli już kiedyś
nad jeziorem, przybywali z radością, że
znów spotkają się z koleżankami i kolegami z całej Polski na boiskach i bieżni
jednego z najpiękniejszych ośrodków
sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Ci,
którzy przyjechali po raz pierwszy, nie
spodziewali się, że w Sierakowie można spełnić swoje marzenia o uczestnictwie w tak wspaniałej imprezie jak Festiwal Sportu i Zdrowia. Urok festiwalu
to przede wszystkim ludzie, uczestnicy
i organizatorzy, którzy tworzą niezapomniany klimat autentycznego sportu
dla wszystkich.
Ten klimat tworzy także sam ośrodek, położony wśród lasów i jezior.
Jest niemal stworzony do aktywnego kontaktu z naturą. Już w 1936 r.
przed igrzyskami olimpijskimi w Berlinie przygotowywali się tu nasi reprezentanci. Po wojnie ośrodek zagospodarowało Towarzystwo Krzewienia
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Kultury Fizycznej. Był to ośrodek nie
tylko rekreacyjno-wypoczynkowy, ale
także szkoleniowy. To tutaj tworzono zręby polskiej myśli o sporcie dla
wszystkich, o nowoczesnych formach
gimnastyki, o fitnessie III wieku i rekreacji w rodzinie.
Ośrodek w miarę możliwości modernizowano, tworzono w nim warunki do wszechstronnego wykorzystania
różnych form rekreacji. Nad jeziorem
powstał kryty basen umożliwiający
całoroczną naukę pływania. Boiska
i bieżnie zostały pokryte sztuczną nawierzchnią, również baza noclegowa
została znacznie poprawiona.
Kierownictwo TKKF podejmuje wy-

siłek zbudowania w ośrodku internatu
sportowego, co nie tylko zwiększyłoby
możliwości całorocznego korzystania
z urządzeń sportowo-rekreacyjnych, ale
także otworzyło granice unijne (Niemcy, Skandynawia), zachęcając do odwiedzania Sierakowa. Może już na następnym Festiwalu Sportu i Zdrowia?
W uroczystości otwarcia festiwalu
tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
władz województwa, działacze organizacji wchodzących w skład KFSdW.
Otwarcia dokonał Mieczysław Borowy – prezes Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich i prezes TKKF. Odbyła
się defilada uczestników a potem niemal z marszu stanęli oni do rywalizacji
sportowej w wielu konkurencjach.
Największym zainteresowaniem
cieszyły się konkurencje pływackie.
Na 25 m wśród dziewcząt wyróżniała
sie zwyciężczyni – Weronika Semekło,
wśród chłopców – Tomasz Kąkolewski. Wśród dorosłych pierwsze miejsca zdobyli: Martyna Zakrzewska na 50
m i Paweł Górski. Duże zainteresowanie wywołał turniej kręgli. Wśród dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych
najlepsi okazali się przedstawiciele województwa mazowieckiego.
Wiele zabawy i radosnych okrzyków

Klasyfikacja województw
Kategoria: dzieci i młodzież
wielkopolskie
pływanie
kręgle
rura
dart
tenis stoł.
tenis
ergometr
podkowa
warcaby
kosz
suma pkt.

mazowieckie

150
28
x
59
10
x
17
19
96
28
407

kujawskopomorskie

11
36
x
54
14
x
21
41
12
20
209

wywołały zawody w zjeździe rurą wodną. Startowały w nich nie tylko dzieci,
ale i dorośli.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także turniej darta, mniejszym
– tenis ziemny, ale już przy ergometrze wioślarskim było wielu chętnych.
Amatorzy wędkarstwa również mogli
sprawdzić swoje umiejętności.
W zaciszu szumiących drzew spotkali się entuzjaści warcabów i szachów.
Tutaj kwitła rywalizacja drużynowa.
Co jeszcze było ciekawego i oryginalnego? Oczywiście jazda na łyżworolkach, zawody w rzucie podkową no i biegi sztafetowe. Jak
zwykle największym zainteresowaniem cieszył się turniej piłki nożnej.
W kategorii open zwyciężył Free Team

dolnośląskie

x
24
60
27
x
x
45
19
x
x
175

śląskie

12
28
23
19
9
14
3
25
X
8
141

10
22
7
14
x
x
22
35
x
20
130

z województwa łódzkiego. Była także
koszykówka uliczna, koszykówka klasyczna i siatkówka. Doping towarzyszył wszystkim zespołom, bowiem
każdy z nich miał swoich kibiców.
Festiwal zakończył się przy ognisku, gdzie odbywały się występy znanego cygańskiego zespołu Roma.
Wszyscy żegnając się, obiecywali
powrócić w przyszłym roku.
 Andrzej Jucewicz
Klasyfikacja generalna województw
Kategoria: dzieci i młodzież
1. wielkopolskie
407
2. mazowieckie
209
3. kujawsko-pomorskie
175

zachodniopomorskie

lubuskie
x
21
6
6
x
10
7
14
x
x
64

5
19
x
x
x
x
x
x
x
24

4. dolnośląskie
5. śląskie
6. lubuskie
7. zachodniopomorskie

141
130
64
24

Kategoria: dorośli
1. śląskie
2. mazowieckie
3. wielkopolskie
4. dolnośląskie
5. łódzkie
6. lubuskie
7. zachodniopomorskie
8. pomorskie
9. świętokrzyskie
10. kujawsko-pomorskie

531
407
292
229
164
100
49
45
27
22

Zdjęcia z festiwalu prezentujemy
także na 3. okładce.

Kategoria: dorośli

pływanie
kręgle
rura
tenis stoł.
dart
ergometr
wędkarstwo
łyżworolki
koszykowka
siatkowka
podkowa
tenis
piłka nożna
plażówka
sztafety
suma pkt.

śląskie

mazowieckie

wielkopolskie

dolnośląskie

łódzkie

lubuskie

zachodniopomorskie

pomorskie

świętokrzyskie

kujawskopomorskie

51
30
40
64
27
53
x
27
0
81
51
x
5
86
16
531

21
36
11
16
38
35
10
26
60
30
25
18
5
22
54
407

40
13
8
x
8
26
17
x
36
37
50
24
10
5
18
292

23
27
18
10
37
13
x
19
x
28
27
x
x
5
22
229

3
15
16
6
X
X
X
X
X
45
X
X
58
21
X
164

10
21
16
10
20
5
x
x
10
x
8
x
x
x
x
100

x
3
x
x
x
x
x
x
x
14
6
6
x
x
20
49

x
3
6
x
16
x
x
x
x
x
x
x
x
20
x
45

x
8
x
x
x
14
x
x
x
5
x
x
x
x
x
27

1
x
x
6
1
x
11
x
x
x
3
x
x
x
x
22
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Cała sportowa Polska w Sierakowie
Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w
Sierakowie, położony nad
jeziorem Jaroszewskim na
skraju Puszczy Noteckiej,
prowadzi najliczniejsze
obozy sportowe oraz obozy ogólnorozwojowe dla
dzieci z rodzin o niskich
dochodach (do 18 lat). Organizuje również turnusy
rodzinne oraz liczne kursy
instruktorskie.
Jest to największy w Polsce ośrodek sportowo-rekreacyjny. Na każdym
turnusie przebywa 400 uczestników.
Oprócz 4 basenów 50-metrowych na
jeziorze Jaroszewskim ośrodek ma:
- krytą pływalnię ze zjeżdżalnią
- halę sportową oraz wiatę o nawierzchni tartanowej
- 6 kortów tenisowych
- obiekty lekkoatletyczne – tartan
- 3 boiska do minipiłki nożnej
o nawierzchni syntetycznej
- boiska do: siatkówki, siatkówki
plażowej, koszykówki
- sale wykładowe
- sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe)
- tor wrotkarski 400 m
- saunę
Wielka szansa
Ośrodek co roku otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Stowarzyszenia kultury
fizycznej oraz kluby sportowe mogą
zgłaszać grupy wraz z programem
oraz wykazem kadry.
Istnieje również możliwość, aby
stowarzyszenia kultury fizycznej
przyjechały z własnymi namiotami, co znacznie obniża koszty pobytu. Obóz nie może trwać krócej niż
7 dni. Na wszystkie obozy – dojazd
własny.
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Sieraków - 2009 rok
„Sportowe wakacje”
- obozy sportowe dla członków UKS i Klubów Sportowych
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Powszechnego
Lp. Uczestnicy

Dyscyplina
21.06-4.07.2009

1
2
3
4
5
6
7

GTT „Diament” Gniezno
TKKF Orkan Szczecin
„Leszczynko” Leszno
Sieradzki Klub Karate
„Saluber” Poznań
CSW KOZY UKS „Dwójka”
UKS „Lwy” Lwówek

triathlon, pływanie
judo
tenis
karate
pływanie, tenis
piłka nożna
piłka koszykowa
5-18.07.2009

8
9
10
11
12
13
14

UKS „Stoper” Poznań
KKT „Orzeł” Poznań
Cieszyński Klub Hokejowy Cieszyn
UK Biegacza Szubin
TKKF „Budokan” Szczecin
MUKS Orzeł Łosice
Tenis Club Piter Play Szubie
19.07-15.08.2009
15 UKS „Jowisz” Złotoryja
16 UKS „Stoper” Poznań
17 UKS „AS” Czempin
18 KR-S TKKF „Sportowiec” Częstochowa
19 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wilamowice
16-29.08.2009
20 WUKS „Wilczki” Poznań
21 UKS „Stoper” Poznań
22 AZS AWF Poznań
23 „Iskra” Wolsztyn
24 MOSiR Cieszyn
25 MKS Polonia Warszawa
26 AQUAPOS Luboń
27 UKS Polonez Wyszków
28 UKS Polonez Wyszków
29 UKS 2 Zakopane
30 Caritas Wrocław (woj. dolnośląskie, śląskie)
31 Stowarzyszenie Parafiada
(woj. mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie)
Razem obozy sportowe
Kursy instruktorskie 14-dniowe
Obozy rodzinne 14-dniowe
Seminaria, zloty, obozy studenckie
Łącznie

piłka siatkowa, pływanie
karate tradycyjne
pływanie
LA
judo, ju-jitsu
piłka nożna
tenis, pływanie
ju-jitsu
piłka koszykowa, pływanie
piłka nożna
koszykówka, siatkówka, LA
piłka nożna
pływanie
piłka nożna
piłka wodna
LA
siatkówka
pływanie
pływanie
pływanie
siatkówka
ju-jitsu, LA
ju-jitsu, LA
ju-jitsu, LA
1513 osób
70 osób
300 osób
3100 osób
4983 osób

Towarzystwo
Krzewienia
Kultury
Fizycznej
Centralny Ośrodek
Sportowo-Szkoleniowy
ul. Poznańska 27, 64-410 Sieraków
e-mail: tkkf@tkkf.com.pl
www.tkkf.com.pl
tel./faks (061) 295 21 28
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V Ogólnopolska Gimnazjada
w Grach Zespołowych Radom 2009
W Radomiu od 11 do 17 czerwca 2009 r. odbywała się V Ogólnopolska Gimnazjada w Grach
Zespołowych. Organizatorem
Gimnazjady był Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny
oraz Szkolny Związek Sportowy w Radomiu. W Gimnazjadzie uczestniczyła młodzież
szkół gimnazjalnych z całej
Polski, ogółem wzięło w niej
udział ponad 1400 osób.

Piłka siatkowa dziewcząt

22 sport

dla wszystkich

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Zespół I (szkoła, miejscowość)
Wyniki

o miejsca V-VIII
Gim. Nr 2 Nowy Targ
Publ. Gim. Nr 15 Białystok

Mecze o miejsca

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Gim. Sport. Nr 24 Sosnowiec

60:32

Gim. Nr 9 Bydgoszcz

67:39

Gim. Ryjewo

14:22

Gim. Nr 2 Lubin

Gim. Nr 9 Chorzów

13:29

o miejsca III-IV
Publ.Gim. Nr 1 Świebodzin

Publ. Gim. Nr 1 Siedlce

53:61

Gim. Nr 2 Międzychód

Gim. Nr 34 Łódź

62:42

Gim. Nr 4 Tomaszów Maz.

0:2

Gim. Nr 3 Elbląg

0:2

o miejsca I-IV
Gim. Sport. Rzeszów

Gim. Ryjewo

Gim. Nr 16 Gdańsk

2:0

Gim. Nr 6 Bydgoszcz

2:1

Gim. Nr 6 Bydgoszcz

Zespół II (szkoła, miejscowość)
Gim. Nr 9 Szczecin

2:0

o miejsca XIII-XIV

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Pub. Sport. Gim. Nr 5 Kędzierzyn Koźle

1:2

Wyniki
2:1
1:2

o miejsca XIII-XIV
Gim. Mońki

Gim. Nr 4 Legionowo

0:2

o miejsca XV-XVI
Publ. Gim. Nr 13 Radom

Gim. Nr 2 Włoszczowa

2:0

o miejsca VII-VIII
Gim. Nr 9 Kalisz

Gim. Nr 3 Sulechów

Gim. Nr 4 Tomaszów Maz.

Gim. Nr 3 Elbląg

2:1

o miejsca V-VI

Klasyfikacja końcowa
1.

Gimnazjum Nr 16 Gdańsk (pomorskie)

2.

Gimnazjum Sportowe Rzeszów (podkarpackie)

3.

Gimnazjum Nr 5 Wrocław (dolnośląskie)

4.

Gimnazjum Nr 6 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

5.

Gimnazjum Nr 4 Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)

6.

Gimnazjum Nr 3 Elbląg (warmińsko-mazurskie)

7.

Gimnazjum Nr 9 Kalisz (wielkopolskie)

8.

Gimnazjum Nr 3 Sulechów (lubuskie)

9.

Gimnazjum Proszowice (małopolskie)

10.

Gimnazjum Nr 9 Szczecin (zachodniopomorskie)

11.

Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 5 Kędzierzyn Koźle (opolskie)

12.

Gimnazjum Nr 3 Tychy (śląskie)

13.

Gimnazjum Nr 4 Legionowo (mazowieckie)

14.

Gimnazjum Mońki (podlaskie)

15.

Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom (mazowieckie)

16.

Gimnazjum Nr 2 Włoszczowa (świętokrzyskie)

Gim. Nr 45 Łódź

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Wyniki

Publ.Gim. Nr 2 Kraśnik

27:24

-------------------

o miejsca XI-XII
ZS Wierzawice

20:0

Gim. w Świekatowie

Gim. Nr 15 Warszawa

o miejsca IX-X
Gim. Nr 13 Olsztyn

Publ. Gim. Nr 1 w Brzegu

-----

o miejsca VII-VIII
22:21

o miejsca V-VI
74:60

Gim. Sport. Nr 24 Sosnowiec

Gim. Nr 9 Bydgoszcz

Gim. Nr 1 Przemyśl

Gim. Nr 11 Nowy Sącz

23:25

Gim. Nr 2 Nowy Targ

Publ. Gim. Nr 15 Białystok

2:0

Klasyfikacja końcowa

19:49

o miejsca V-VI

o miejsca XI–XII
Gim. Nr 3 Tychy

Wyniki

o miejsca VII-VIII

o miejsca IX–X
Gim. Proszowice

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Gim. Nr 1 w Reszlu

56:45

Klasyfikacja końcowa
Zespół I (szkoła, miejscowość)

14:17

miejsca XV

o miejsca I-II
Gim. Nr 16 Gdańsk

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Publ. Gim. Nr 1 Siedlce

o miejsca III-IV
Gim. Nr 5 Wrocław

Gim. Nr 9 Chorzów

o miejsca I–II

Gim. Nr 5 Lublin

Gim. Nr 5 Wrocław

14:17

Gim. Nr 34 Łódź

Gim. Nr 2 Międzychód

Gim. Nr 3 Sulechów

Gim. Nr 2 Lubin
o miejsca I-II

Publ. Gim. Przemków

Wyniki

Gim. Nr 9 Kalisz

Wyniki

Publ.Gim. Nr 1 Świebodzin

o miejsca I-IV

Publ. Gim. Przemków

o miejsca V-VIII

Zespół II (szkoła, miejscowość)
o miejsca I-IV

o miejsca III–IV

Mecze w grupach

Gim. Sport. Rzeszów

Jako pierwsze na parkiety radomskich hal wyszły siatkarki, koszykarki,
swój udział w Gimnazjadzie rozpoczęli
także piłkarze ręczni.
W drugiej turze na parkietach radomskich hal zobaczyliśmy piłkarki ręczne, siatkarzy i koszykarzy.
Szczegółowy harmonogram Gimnazjady (dyscyplina, data, miejsce zawodów):
Piłka siatkowa dziewcząt
- 12-14.06.2009 - PG Nr 22, PG Nr 13
Piłka ręczna chłopców
- 12-14.06.2009 - MOSiR, III LO
Piłka koszykowa dziewcząt
- 12-14.06.2009 - VI LO, ZS Ekonomicznych
Piłka koszykowa chłopców
- 15-17.06.2009 - VI LO, ZS Ekonomicznych
Piłka ręczna dziewcząt
- 15-17.06.2009 - MOSiR, III LO
Piłka siatkowa chłopców
- 15-17.06.2009 - PG Nr 22, PG Nr 13
Wszystkie zespoły biorące udział
w Gimnazjadzie otrzymały pamiątkowe koszulki z logo turnieju, a członkowie
najlepszych trzech zespołów w kategorii dziewcząt i chłopców - medale i puchary.
 Dariusz Abramuk
Pełne wyniki dostępne pod adresem
http://www.szs.pl/?go=materialy&typ
=aktualnosci&id=278

Koszykówka dziewcząt
Mecze w grupach
Mecze o miejsca

1.

Gimnazjum Nr 9 Chorzów (śląskie)

2.

Gimnazjum Ryjewo (pomorskie)

3.

Gimnazjum Nr 2 Lubin (dolnośląskie)

4.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Świebodzin (lubuskie)

5.

Gimnazjum Nr 11 Nowy Sącz (małopolskie)

6.

Gimnazjum Nr 1 Przemyśl (podkarpackie)

1.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Siedlce (mazowieckie)

2.

Gimnazjum Nr 2 Międzychód (wielkopolskie)

3.

Gimnazjum Nr 34 Łódź (łódzkie)

4.

Publiczne Gimnazjum Przemków (dolnośląskie)

5.

Gimnazjum Nr 2 Nowy Targ (małopolskie)

6.

Publiczne Gimnazjum Nr 15 Białystok (podlaskie)

9.

7.

Gimnazjum Nr 9 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

8.

Gimnazjum Sportowe Nr 24 Sosnowiec (śląskie)

9.

Gimnazjum Nr 13 Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

10.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu (opolskie)

13.

Gimnazjum Nr 1 Reszel (warmińsko-mazurskie)

11.

Gimnazjum Nr 5 Lublin (lubelskie)

14.

Gimnazjum Nr 45 Łódź (łódzkie)

12.

Zespół Szkół Wierzawice (podkarpackie)

15.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Kraśnik (lubelskie)

13.

Gimnazjum w Drawsku Pomorskim (zachodniopomorskie)

10.

Gimnazjum Nr 15 Warszawa (mazowieckie)
Centrum Kształcenia Sportowego – Gimnazjum Szczecin (zachodniopomorskie)
Gimnazjum Nr 3 Gniezno (wielkopolskie)

11.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Łomża (podlaskie)

12.

Gimnazjum Nr 1 w Ozimku (opolskie)

Mecze o miejsca

Kolejnośc gier o miejsca IX-XVI

Kolejność gier o miejsca I-VIII
Publ.Gim. Nr 1 Świebodzin

Gimnazjum w Świekatowie (kujawsko-pomorskie)

8.

Piłka siatkowa chłopców
Mecze w grupach

Piłka ręczna dziewcząt
Mecze w grupach
Mecze o miejsca
Gim. Nr 1 Przemyśl

7.

15:16

5.

Gim. Nr 46 Kraków

Gim. Nr 2 Kamienna Góra

2:1

Gim. Publ. Nr 1 Świnoujście

Gim. Nr 2 Miedzyrzecz

2:0

Gim. Ryjewo

10:23

6.

Gim. Nr 15 Warszawa

Gim. Nr 2 Lubin

8:11

7.

Gim. Publ. w Mircu

Gim. Nr 3 Nakło

2:1

Gim. Nr 11 Nowy Sącz

Gim. Nr 9 Chorzów

19:21

8.

Gim. Nr 10 Kalisz

Gim. Nr 1 Braniewo

2:1

Gim. Nr 1 Przemyśl

Gim. w Świekatowie

19:13

Gim. Nr 15 Warszawa

Gim. Nr 11 Nowy Sącz

16:18

Gim. w Świekatowie

o miejsca V-VIII

o miejsca IX-X

CKSport Gim. Szczecin

Gim. Nr 46 Kraków

Gim. Publ. Nr 1 Świnoujście

0:2

o miejsca XI–XII
10.

Kolejność gier o miejsca IX-XV
Publ. Gim. Nr 2 Łomża

9.

Gim. Nr 2 Kamienna Góra

Gim. Nr 2 Miedzyrzecz

0:2

Kolejnośc gier o miejsca I–VIII

4:21

Gim. Nr 1 w Ozimku

Gim. Nr 3 Gniezno

4:22

5.

Gim. Nr 7 Tomaszów Maz.

SMS Nr 3 Gdańsk

Gim. Nr 1 w Reszlu

----------

-------

6.

Gim. Sportowe Rzeszów

Publ. Sport. Gim. Nr 5 Kędzierzyn Koźle

2:0

Publ. Gim. Nr 2 Kraśnik

Gim. Nr 45 Łódź

11:12

7.

Gim. Sportowe Radlin

Publ. Gim. Nr 18 Białystok

2:0

8.

Publ. Gim. Nr 1 Kraśnik

Publ. Gim. Nr 22 Radom

0:2

o miejsca IX-X
CKSport Gim. Szczecin

Gim. Nr 3 Gniezno
Gim. Nr 1 w Ozimku

Kolejnośc gier o miejsca V-VIII

27:14

o miejsca XI-XII
Publ. Gim. Nr 2 Łomża

14:11

0:2

9.

Gim. Nr 7 Tomaszów Maz.

Publ. Sport. Gim. Nr 5 Kędzierzyn Koźle

1:2

10.

Publ. Gim. Nr 18 Białystok

Publ. Gim. Nr 1 Kraśnik

2:1
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Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Wyniki

Zespół I (szkoła, miejscowość)

o miejsca XIII-XIV
Gim. Publ. w Mircu

Gim. Nr 10 Kalisz

0:2

o miejsca XV-XVI
Gim. Nr 3 Nakło

Gim. Nr 1 Braniewo

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Publ. Gim. Nr 18 Białystok

Gim. Nr 39 Wrocław

48:59

Gim. Nr 3 Zawiercie

15:21

o miejsca VII–VIII
61:51

Gim. Nr 7 Olsztyn

Gim. Nr 1 Wągrowiec

12:8

2:1

Publ. Gim. Nr 22 Radom

0:2

Gim. Nr 39 Wrocław

58:80

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Wyniki

o miejsca XIII-XIV
Gim. Nr 3 Włocławek

60:64

o miejsca XV-XVI
Gim. Nr 2 Ryki

Publ. Gim. Nr 3 Radom

33:63

o miejsca VII-VIII
2:0

Miejskie Gim. Nr 2 Oświęcim

2:1

Sport. Gim. Nr 9 Gdynia

Gim. Sport. Pruszków

54:69

o miejsca V-VI

Publ. Gim. Nr 22 Radom

Klasyfikacja końcowa

Gim. w Miedzierzy

Gim. Nr 5 Głogów

Gim. Nr 3 Koszalin

85:66

Klasyfikacja końcowa

28:27

Mecze w grupach

Gimnazjum Ryjewo (pomorskie)

4.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Świebodzin (lubuskie)

Gim. w Miedzierzy

Gim. Nr 7 Olsztyn

27:22

5.

Gimnazjum w Miedzierzy (świętokrzyskie)

Gim. Nr 1 Wągrowiec

Gim. Nr 5 Głogów

14:21

6.

Gimnazjum Nr 5 Głogów (dolnośląskie)

7.

Gimnazjum Nr 7 Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

Gim. Ryjewo

Gim. Sport. Nr 47 Kraków

22:24

8.

Gimnazjum Nr 1 Wągrowiec (wielkopolskie)

Gim. Nr 2 Świecie

Publ. Gim. Nr 1 Świebodzin

26:16

9.

Gimnazjum Nr 7 Szczecin (zachodniopomorskie)

10.

Gimnazjum Nr 3 Mielec (podkarpackie)
Gimnazjum Dąbrowa Białostocka (podlaskie)

Publiczne Gimnazjum Nr 22 Radom (mazowieckie)

2.

Gimnazjum Nr 3 Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)

12.

Gimnazjum Nr 2 Puławy (lubelskie)

3.

Gimnazjum Sportowe Rzeszów (podkarpackie)

3.

Gimnazjum Sportowe Nr 4 Zielona Góra (lubuskie)

13.

Gimnazjum Nr 15 Warszawa (mazowieckie)

4.

Gimnazjum Sportowe Radlin (śląskie)

4.

Gimnazjum Nr 4 Stalowa Wola (podkarpackie)

14.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem (opolskie)

5.

Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 5 Kędzierzyn Koźle (opolskie)

5.

Sportowe Gimnazjum Nr 9 Gdynia (pomorskie)

15.

Gim. Nr 3 Zawiercie (śląskie)

6.

Publiczne Gimnazjum Nr 18 Białystok (podlaskie)

6.

Gimnazjum Nr 3 Koszalin (zachodniopomorskie)

16.

Gim. Nr 5 Piotrków Trybunalski (łódzkie)

7.

Gimnazjum Nr 7 Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)

7.

Gimnazjum Sportowe Pruszków (mazowieckie)

Zespół I (szkoła, miejscowość)

o miejsca III–IV
Gim. Ryjewo

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Wyniki

8.

Miejskie Gimnazjum Nr 2 Oświęcim (małopolskie)

9.

Gimnazjum Nr 6 Bytom (śląskie)

10.

Gimnazjum Nr 46 Kraków (małopolskie)

10.

Gimnazjum Nr 3 Sieradz (łódzkie)

Gim. Sport. Nr 4 Zielona Góra

Gim. Nr 3 Ostrów Wlkp.

63:68

11.

Gimnazjum Nr 2 Miedzyrzecz (lubuskie)

11.

Gimnazjum Nr 2 Działdowo (warmińsko-mazurskie)

Gim. Nr 4 Stalowa Wola

Gim. Nr 39 Wrocław

48:59

12.

Gimnazjum Nr 2 Kamienna Góra (dolnośląskie)

12.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik (opolskie)
Gimnazjum Nr 3 Włocławek (kujawsko-pomorskie)

14.

Publiczne Gimnazjum Nr 8 Łomża (podlaskie)

15.

Gimnazjum Nr 1 Braniewo (warmińsko-mazurskie)

15.

Publiczne Gimnazjum Nr 3 Radom (mazowieckie)

16.

Gimnazjum Nr 3 Nakło n/Notecią (kujawsko-pomorskie)

16.

Gimnazjum Nr 2 Ryki (lubelskie)

Mecze o miejsca

Kolejność gier o miejsca I-VIII

Piłka ręczna chłopców
Mecze w grupach
Zespół I (szkoła, miejscowość)

Gim. Sport. Nr 4 Zielona Góra

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Wyniki

Mecze o miejsca

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Publ. Gim. Nr 8 Łomża
Gim. Nr 2 Ryki

81:48

Gim. w Miedzierzy

Gim. Nr 7 Olsztyn

27:22

Gim. Nr 3 Koszalin

71:57

Gim. Nr 1 Wągrowiec

Gim. Nr 5 Głogów

14:21

Miejskie Gim. Nr 2 Oświęcim

8.

Gim. Sport. Pruszków

Gim. Nr 39 Wrocław

58:108

Sport. Gim. Nr 9 Gdynia

71:56

o miejsca V-VIII

22:24

Gim. Nr 2 Świecie

Publ. Gim. Nr 1 Świebodzin

26:16

Gim. Nr 3 Sieradz

Publ. Gim. Nr 1 Prudnik

47:34

6.

Gim. Nr 6 Bytom

Gim. Nr 2 Działdowo

63:38

7.

Publ. Gim. Nr 8 Łomża

Gim. Nr 2 Ryki

77:31

8.

Gim. Nr 3 Włocławek

Publ. Gim. Nr 3 Radom

69:51

o miejsca IX-X

Gim. Sport. Nr 47 Kraków
Zespół I (szkoła, miejscowość)

Gim. Nr 2 Świecie
Zespół II (szkoła, miejscowość)

22:32
Wyniki

o miejsca IX–X
Gim. Nr 3 Mielec

Gim. Nr 7 Szczecin

54:66

25:25
k 9:10

o miejsca XI–XII

o miejsca XI-XII

dla wszystkich

23:21

o miejsca I–II

5.

48:64

Gim. Dąbrowa Białostocka

Gim. Nr 2 Puławy

Gim. Sport. Pruszków
Gim. Nr 3 Koszalin

Klasyfikacja końcowa

o miejsca III–IV

Kolejność gier o miejsca IX-XVI

Publ. Gim. Nr 3 Radom

24:21

Gim. Nr 7 Szczecin

25:25 k 9:10

Gim. Nr 2 Puławy

24:21

Gim. Nr 15 Warszawa

17:27

Gim. Nr 3 Zawiercie

15:21

o miejsca VII–VIII
Gim. Nr 1 Wągrowiec

12:8

o miejsca V–VI
Gim. Nr 5 Głogów

28:27

60:64

Klasyfikacja końcowa

33:63
54:69

o miejsca V-VI

Gim. Sport. Nr 47 Kraków

Publ. Gim. Nr 1 Świebodzin

Gim. Nr 3 Włocławek

o miejsca VII-VIII

o miejsca I-IV
Gim. Ryjewo

Gim. Ryjewo

Wyniki

o miejsca XV–XVI

o miejsca XV-XVI

Wyniki

Miejskie Gim. Nr 2 Oświęcim

Gim. Sport. Pruszków

22:32

o miejsca XIII–XIV

Gim. w Miedzierzy

o miejsca XIII-XIV

Gim. Nr 3 Ostrów Wlkp.

Gim. Nr 3 Koszalin

Gim. Dąbrowa Białostocka

Gim. Nr 7 Olsztyn

Gim. Nr 4 Stalowa Wola

10.

Gim. Nr 3 Mielec

Gim. Nr 5 Piotrków Tryb.
58:80

7.

75:64

Zespół II (szkoła, miejscowość)

61:51

Gim. Nr 39 Wrocław

6.

Miejskie Gim. Nr 2 Oświęcim

Gim. Nr 4 Stalowa Wola

Gim. Nr 3 Ostrów Wlkp.

79:49

Sport. Gim. Nr 9 Gdynia

Zespół I (szkoła, miejscowość)

Publ. Gim. Nr 1 w Zawadzkiem

o miejsca I-II

Sport. Gim. Nr 9 Gdynia

9.

Gim. Nr 2 Świecie

o miejsca XI–XII

o miejsca III-IV

Gim. Sport. Nr 4 Zielona G.

Kolejność gier o miejsca V-VIII

Gim. Sport. Nr 47 Kraków

Kolejność gier o miejsca I-IV

13.

23:21

o miejsca IX–X

Gimnazjum Publ. Nr 1 Świnoujście (zachodniopomorskie)

Gimnazjum Publiczne w Mircu (świętokrzyskie)

Publ. Gim. Nr 1 Świebodzin
o miejsca I–II

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Kraśnik (lubelskie)

Gimnazjum Nr 10 Kalisz (wielkopolskie)

Wyniki

o miejsca I-IV

9.

14.

Zespół II (szkoła, miejscowość)
o miejsca V-VIII

8.

13.

Mecze o miejsca

Gimnazjum Sportowe Nr 47 Kraków (małopolskie)

2.
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Gimnazjum Nr 2 Ryki (lubelskie)

3.

11.

Gim. Nr 2 Działdowo

Publiczne Gimnazjum Nr 3 Radom (mazowieckie)

16.

2.

Gimnazjum Nr 39 Wrocław (dolnośląskie)

Publ. Gim. Nr 1 Prudnik

Publiczne Gimnazjum Nr 8 Łomża (podlaskie)

15.

Gimnazjum Nr 2 Świecie (kujawsko-pomorskie)

1.

Gim. Nr 6 Bytom

Gimnazjum Nr 3 Włocławek (kujawsko-pomorskie)

14.

1.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 3 Gdańsk (pomorskie)

Gim. Nr 3 Sieradz

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik (opolskie)

13.

Klasyfikacja końcowa

1.

5.

Gimnazjum Nr 2 Działdowo (warmińsko-mazurskie)

12.

Piłka ręczna chłopców

o miejsca I–II

Koszykówka chłopców
Mecze w grupach

11.

o miejsca V–VI

Gim. Nr 3 Ostrów Wlkp.

Publ. Gim. Nr 8 Łomża

Gim. Sportowe Rzeszów

Gim. Sportowe Radlin

SMS Nr 3 Gdańsk

Gim. Nr 5 Piotrków Tryb.

o miejsca I-II

o miejsca III-IV
Gim. Sportowe Rzeszów

Gim. Nr 4 Stalowa Wola

17:27

o miejsca XV–XVI

o miejsca III-IV

Wyniki

o miejsca I–IV
Gim. Sportowe Radlin

Gim. Nr 4 Stalowa Wola

Gim. Nr 15 Warszawa

2:0

Zespół II (szkoła, miejscowość)

SMS Nr 3 Gdańsk

63:68

2:0

o miejsca V–VI
Publ. Sport. Gim. Nr 5 Kędzierzyn Koźle

Publ. Gim. Nr 1 w Zawadzkiem

Gim. Nr 3 Ostrów Wlkp.

Gim. Sport. Nr 4 Zielona Góra

Publ. Gim. Nr 1 Kraśnik

o miejsca XIII–XIV

Wyniki

Gim. Sport. Nr 4 Zielona Góra

0:2

o miejsca VII-VIII
Gim. Nr 7 Tomaszów Maz.

Zespół II (szkoła, miejscowość)

Kolejność gier o miejsca I-IV

85:66

1.

Gimnazjum Nr 2 Świecie (kujawsko-pomorskie)

2.

Gimnazjum Sportowe Nr 47 Kraków (małopolskie)

3.

Gimnazjum Ryjewo (pomorskie)

4.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Świebodzin (lubuskie)

5.

Gimnazjum w Miedzierzy (świętokrzyskie)

6.

Gimnazjum Nr 5 Głogów (dolnośląskie)

1.

Gimnazjum Nr 39 Wrocław (dolnośląskie)

7.

Gimnazjum Nr 7 Olsztyn (warmińsko-mazurskie)

2.

Gimnazjum Nr 3 Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)

8.

Gimnazjum Nr 1 Wągrowiec (wielkopolskie)

3.

Gimnazjum Sportowe Nr 4 Zielona Góra (lubuskie)

9.

Gimnazjum Nr 7 Szczecin (zachodniopomorskie)

4.

Gimnazjum Nr 4 Stalowa Wola (podkarpackie)

10.

Gimnazjum Nr 3 Mielec (podkarpackie)

5.

Sportowe Gimnazjum Nr 9 Gdynia (pomorskie)

11.

Gimnazjum Dąbrowa Białostocka (podlaskie)

6.

Gimnazjum Nr 3 Koszalin (zachodniopomorskie)

12.

Gimnazjum Nr 2 Puławy (lubelskie)

7.

Gimnazjum Sportowe Pruszków (mazowieckie)

13.

Gimnazjum Nr 15 Warszawa (mazowieckie)

8.

Miejskie Gimnazjum Nr 2 Oświęcim (małopolskie)

14.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem (opolskie)

9.

Gimnazjum Nr 6 Bytom (śląskie)

15.

Gim. Nr 3 Zawiercie (śląskie)

10.

Gimnazjum Nr 3 Sieradz (łódzkie)

16.

Gim. Nr 5 Piotrków Trybunalski (łódzkie)
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Bieg po zdrowie
N

a polu namiotowym nad Jeziorem
Lipińskim koło Ruskiej Wsi, na terenie Gminy Ełk, odbyły się VIII Wojewódzkie Mazurskie Wiosenne Masowe Biegi Przełajowe dla Wiejskich Szkół
„Bieg po zdrowie” im. Tomasza Krupińskiego i Henryka Litwickiego.
Impreza rozpoczęła się występem
zespołu ludowego Stradunianki, działającego przy Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach. Przez
wiele lat kierownikiem tego zespołu
był Tomasz Krupiński, łącząc działalność kulturalną ze sportową. Uroczystego otwarcia biegów dokonał wójt
Gminy Ełk Antoni Polkowski w obecności Waldemara Buszana, zastępcy
dyrektora Departamentu Sportu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Sędzią głównym zawodów
był Janusz Paziewski. Koordynatorem biegów od pierwszej edycji jest
Tomasz Bartnik, przewodniczący
Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, pracownik Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach. Patronat nad
biegami sprawowali: minister Edukacji Narodowej, Warmińsko-Mazurski
kurator Oświaty, wójt Gminy Ełk i starosta Ełcki.
Cele zawodów: popularyzacja biegów przełajowych w środowisku wiejskim i małych miasteczkach wśród
dzieci i młodzieży - jako jednej z najbardziej dostępnych i popularnych form
aktywności ruchowej; wychowanie
dzieci i młodzieży poprzez promowanie zdrowego trybu życia i abstynencji; uświadamianie dzieci i młodzieży
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o znaczeniu aktywnego ruchowo stylu
życia w profilaktyce zdrowotnej; rozwijanie pozytywnych cech osobowości,
m.in. koleżeństwa i odpowiedzialności
oraz przeciwdziałanie niepożądanym
zachowaniom i patologiom społecznym w środowisku wiejskim; uczczenie
pamięci długoletnich nauczycieli wychowania fizycznego i działaczy sportowych LZS, Tomasza Krupińskiego
i Henryka Litwickiego.
Dopisała nie tylko pogoda, ale również frekwencja. W zawodach udział
wzięło ponad 900 uczestników z różnych zakątków Warmii i Mazur. Starterem honorowym pierwszego biegu
była Jadwiga Krupińska i wójt Gminy
Ełk Antoni Polkowski.

Wyniki
W punktacji ogólnej szkół podstawowych I miejsce zajęły Wydminy (75
pkt.), II miejsce ex aequo zajęły SP Czerwonka i SP Prostki (74 pkt.), IV - Wiśniowo Ełckie (66 pkt.), V - ZSS Stare Juchy
(65 pkt.), VI - Baranowo (49 pkt.). Ogółem
w biegach wystartowało 31 szkół podstawowych.
W punktacji ogólnej szkól gimnazjalnych I miejsce zajęła Nowa Wieś Ełcka (60 pkt.), II - Wydminy (57 pkt.), III Biskupiec (56 pkt.), IV - Prostki (53 pkt.), V
- Węgorzewo (43 pkt.), VI - Grabowo (42
pkt.). W zawodach uczestniczyło 18 szkół
gimnazjalnych.
W punktacji szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął ZS Nr 1 w Ełku

(72 pkt.), II - LO Orzysz (57 pkt.), III - Nowa
Wieś (16 pkt.), IV - Grabowo (14 pkt.), V –
Woszczele (11 pkt.), VI - Kalinowo (5 pkt.).
W punktacji ogólnej gmin I miejsce zajęła Gmina Ełk (180 pkt.), II - Gmina Prostki (161 pkt.), III - Gmina Wydminy (131 pkt.), IV - Gmina Biskupiec (111
pkt.), V - Gmina Dywity (89 pkt.), VI - Gmina Gołdap (56 pkt.).
W punktacji ogólnej klubów I miejsce zajął MLUKS Pojezierze Ełckie (168
pkt.), II - LUKS Sport z Kulturą z Mazuchówka (132 pkt.), III - LUKS Hetman Baranowo (49 pkt.), IV - LUKS Wirek Rękusy (34 pkt.), V - UKS Śniardwy Orzysz (16
pkt.), VI - UKS Dąbrówka (3 pkt.).
Koordynator zawodów serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe w organizacji zawodów Urzędowi
Gminy w Ełku, Starostwu Powiatowemu w Ełku, Warmińsko-Mazurskiemu
Zrzeszeniu LZS, Centrum Kultury
i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach.

Dzięki otrzymanemu wsparciu udało
się przygotować bogate wyżywienie
dla uczestników biegów, w tym słodkie bułeczki, wodę, herbatę oraz gorące posiłki - bigos, kartacze i gołąbki.
Po raz pierwszy medale dla zwycięzców zostały wykonane w odlewni na
specjalne zamówienie.
W organizacji zawodów pomagali strażacy z OSP Rożynsk, OSP Nowa
Wieś Ełcka i OSP Kałeczyny oraz wolon-

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT
20-22 listopada 2009 r. po raz trzeci na terenie Gminy Ełk
odbędzie się III Mazurski Ogólnopolski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”.
Głównym celem zawodów jest: uaktywnienie samorządów i innych jednostek działających w środowisku wiejskim
na rzecz kultury fizycznej i sportu; integracja między samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi; promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku; nawiązanie kontaktów między gminami, powiatami, województwami oraz
wymiana doświadczeń dotyczących nie tylko sfery działalności kulturalnej i sportowej, ale także codziennej samorządowej rzeczywistości. Prawo gry mają pracownicy administracji samorządowej i rządowej, posłowie, senatorowie,
oraz radni i sołtysi po okazaniu dowodu osobistego i zaświadczenia o pracy/wyborze. Turniej zostanie przeprowa-

tariusze z ZSS w Stradunach, Chełchach,
Woszczelach, Gimnazjum z Nowej
Wsi Ełckiej, ZS Nr 1 w Ełku i zawodnicy
MLUKS Pojezierza Ełckiego. W zabezpieczeniu biegów pomagali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, a obsługę medyczną zapewniła Pro-Medica
Ełk, za co koordynator zawodów serdecznie dziękuje.
Biegi po zdrowie na terenie gmin Ełk
odbywają się wiosną i jesienią. Od tego
roku cykliczna edycja wiosenna będzie
poświęcona pamięci Tomasza Krupińskiego i Henryka Litwickiego. Kolejna
edycja jesienna odbędzie się w Nowej
Wsi Ełckiej 30 września 2009 r. Na terenie Gminy Ełk po raz drugi odbędą się
Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS 9-11 października
2009. Ich organizacja będzie możliwa
dzięki wysokiej ocenie przez uczestników zawodów i Krajowe Zrzeszenie LZS
biegów ogólnopolskich zorganizowanych w ubiegłym roku.
 Tomasz Bartnik

dzony z udziałem maksymalnie 20 drużyn, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorem zawodów jest Gminne Zrzeszenie LZS
w Ełku, przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, Krajowego Zrzeszenia LZS, Urzędu Gminy w Ełku,
Starostwa Powiatowego w Ełku, Centrum Kultury i Sportu Gminy z/s w Stradunach. W II edycji uczestniczyły następujące drużyny: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa 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,
Gmina Ełk, Powiat Ełcki.
Informacji o turnieju i zgłoszenia przyjmuje Tomasz Bartnik
pod numerem telefonu 508863211.
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Liczyła się tylko Ziemia Darłowska
W Darłowie 30-31 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym kobiet w kategorii
juniorek i juniorek młodszych
oraz IV seria Pucharu Polski.
Na starcie stanęły najlepsze
kolarki w tych kategoriach
wiekowych w kraju. W czterech wyścigach komplet złotych medali i tytułów zdobyły
zawodniczki KK Kross Ziemia
Darłowska. W kategorii juniorek dwukrotnie złoty medal odbierała Agnieszka Sawosz. W rywalizacji juniorek
młodszych mistrzynią Polski
LZS w jeździe na czas została Justyna Mazur, natomiast
w wyścigu ze startu wspólnego triumfowała Katarzyna
Kirschenstein.
W jeździe na czas na dystansie 10 km
wśród juniorek młodszych wystartowały
44 zawodniczki, a wśród juniorek na dystansie 15 km stanęło 30 zawodniczek (reprezentantek LZS było o kilka mniej, bo
ten wyścig był także IV serią Pucharu Polski). Juniorki młodsze swój wyścig ze startu wspólnego rozegrały na trasie liczącej 55,4 km – startowały 43 zawodniczki,
w tym kilka spoza LZS. Juniorki po tytuł
musiały przejechać 95,8 km, a było ich 26.
Zmagania kolarek obserwował i medale wręczał m.in. Stanisław Kopeć, wiceprezes Krajowego Zrzeszenia LZS.
Juniorki - jazda na czas
1. Agnieszka Sawosz (Kross Ziemia
Darłowska)
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2. Małgorzata Piotrowska (Ogniwo
Boxmet Dzierżoniów)
3. Aleksandra Maciąg (Kross Ziemia Darłowska)
Juniorki - start wspólny
1. Agnieszka Sawosz (Kross Ziemia
Darłowska)
2. Natalia Mielnik (Ogniwo Boxmet
Dzierżoniów)
3. Małgorzata Piotrowska (Ogniwo
Boxmet Dzierżoniów)
Juniorki młodsze - jazda na czas
1. Justyna Mazur (Kross Ziemia
Darłowska)
2. Aleksandra Wiśniewska (Ogniwo Boxmet Dzierżoniów)
3. Natalia Morytko (Opty Grodzisk
Mazowiecki)
Juniorki młodsze - start wspólny
1. Katarzyna Kirschenstein (Kross
Ziemia Darłowska)
2. Dominika Borkowska (Tarnovia
Tarnowo)
3. Alicja Komoś (Kross Ziemia Darłowska)

Sportowe
lato w pełni
W LZS-ach trwa letni sezon sportowy – od imprez aż się roi. W województwach trwają eliminacje do XII
Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które
w tym roku odbędą się w Opolu 1922 sierpnia. Zakończyły się eliminacje do XXV Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarska Kadra Czeka – chłopcy
i IX finału dziewcząt. Turnieje rozpoczęły się 29 czerwca w Słubicach.
Realizowane są imprezy w ramach Sportu dla Wszystkich, imprezy dla osób niepełnosprawnych. Zakończył się Zlot Turystów Wiejskich
na Lubelszczyźnie i Ogólnopolski
Rajd Turystyczny ,,Szlakiem Nad-

pilicznym”. Pod koniec czerwca zaczęły się kursy organizatorów turystyki wiejskiej – pierwszy w Mielnie
(COS LZS 19-25 czerwca).
Czekają nas mistrzostwa Zrzeszenia w lekkiej atletyce (Słubice),
w kajakarstwie, tenisie stołowym,
łucznictwie i jeździectwie. W Ostródzie pod koniec czerwca rozstrzygnięto Ogólnopolski Turniej Szachowy o ,,Złotą Wieżę”.
Większość tych imprez ma zasięg ogólnopolski. Ale przecież co
weekend w każdej małej miejscowości działacze LZS organizują imprezy sportowe – festyny, ligi dziecięce
i młodzieżowe, zawody szkolne i imprezy integracyjne.
Przedruk z Wiadomości Sportowych, czerwiec 2009

Stowarzyszenie Sportowe Galicja

Wysowa Zdrój

Członek Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
wspiera Uczniowskie Kluby
Sportowe
13 marca br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piątkowej odbył
się uroczysty apel związany z zakończeniem sezonu narciarskiego ULKS
Piątka w Piątkowej k. Nowego Sącza. W uroczystości na zaproszenie trenerów, zawodników i dyrekcji
szkoły uczestniczyli przedstawiciele
władz gminy i powiatu, a także prezes Stowarzyszenia Sportowego Galicja Antoni Bara i wiceprezes Zbigniew Ludwin.
Stowarzyszenie wspiera finansowo i rzeczowo ULKS Piątka Piątkowa,
opłacając między innymi licencje
zawodników. Na spotkaniu Antoni
Bara i Zbigniew Ludwin przekazali zawodniczkom i zawodnikom nieodpłatnie sprzęt sportowy wartości kilkunastu tysięcy złotych, m.in.
buty Cross do biegania, nartorolki
do stylu klasycznego i łyżwowego,
wiązania Salomon, kije narciarskie.
Podobna uroczystość odbyła
się 22 maja br. w Gorlicach, gdzie

Przekazanie sprzętu dla ULKS „Piątka”
z Piątkowej k. Nowego Sącza

w uroczystościach zakończenia sezonu 2008/2009 Uczniowskiego Klubu Sportowego P&P Magura wzięli
udział zawodniczki i zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, rodzice oraz starosta Powiatu Gorlickiego Mirosław
Wędrychowicz, burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz, prezes Okręgo-

Przekazanie sprzętu dla UKS P&P Magura

wego Związku Narciarskiego z Krakowa.
Stowarzyszenie Sportowe Galicja reprezentował prezes Antoni
Bara, który w imieniu stowarzyszenia przekazał zawodniczkom i zawodnikom kilkadziesiąt par butów
biegowych Cross i kije narciarskie
do slalomu.
Uroczystość odbyła się w gościnnym domu Słowacko-Polskim
w Gorlicach.
Przekazanie sprzętu UKS-om
było możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które
zaakceptowało opracowany i zrealizowany wniosek Stowarzyszenia
Sportowego Galicja opracowany
w ramach programu „Karol”.
Kolejnym klubem, które wesprze
Stowarzyszenie Sportowe Galicja będzie UKS Hańczowa gm. Uście Gorlickie. O tym również napiszemy, dzieląc
się z czytelnikami dobrymi wieściami.
 Antoni Bara
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DOGTREKKING

zach przyniesie zawodnikom kolejne
punkty w Pucharze Polski.
„Spróbuj swoich sił” - tak organizatorzy zachęcają do udziału w zawodach wszystkich miłośników dogtrekkingu i tych, którzy jeszcze wahają się
przed debiutem.
Niezwykle cenna jest aktywność
i wsparcie, jakie organizatorzy tego
typu zawodów dostają od lokalnych
samorządów i przedstawicieli władz,
którzy zafascynowani tą konkurencją
osobiście biorą udział w marszu, by zachęcić i dać przykład swoim sąsiadom
i lokalnym amatorom sportowej aktywności.

– sport, rekreacja i turystyka z psem
Dogtrekking, czyli marsz
z psem na orientację - tak
najkrócej można opisać
jeden z nowych sposobów
na sportową aktywność.
Dogtrekking to niezwykła konkurencja, która miłośnikom długich
spacerów z psem zapewnia aktywny wypoczynek, sprawdzenie się
w roli długodystansowego piechura i pokazanie innym, jak intensywny marsz, w którym towarzyszy pies,
może stać się wyzwaniem i sposobem na sportowy weekend.
Przekrój popularnych, sportowych konkurencji, również takich,
które można uprawiać całą rodziną, w przyjaznej kompanii naszych
psów, jest coraz bogatszy. Od nas
więc tylko zależy, czy dobra zabawa
w połączeniu ze zdrowym wysiłkiem
przyniesie nam radość, satysfakcję
i dobrą kondycję fizyczną.

Na czym polega
dogtrekking?
Zawodnicy (dwu i czteronożni)
mają do pokonania trasę o długości
od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów do określonego celu, po
drodze zaliczając punkty kontrolne
w terenie. Pomocą służy niejednokrotnie mapa i kompas, często jednak trasa dogtrekkingu prowadzi
szlakami turystycznymi i wtedy łatwiej dotrzeć do mety.
Psy mają za zadanie towarzyszyć i pomagać swoim właścicielom szybko i sprawnie pokonać trasę. Obustronna współpraca jest jak
najbardziej pożądana, a niecodzien-
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ność takiej wędrówki z psem, wspólny wysiłek i zmagania na trasie, to
najlepszy sposób na pogłębienie
swojej więzi z psem.
Wszystkie psy niezależnie od
rasy lubią takie wędrówki ze swoimi
właścicielami. Ma to również znaczenie w pozytywnym wychowaniu
naszych czworonożnych domowników. Warunkiem – dobre zdrowie
i psia chęć.
Ci, którzy nie czują się jeszcze
doskonałymi piechurami, mogą wybrać krótszy dystans - ok. 20 km, zaś
wytrawni zawodnicy startują na dystansie 50-kilometrowym. Przewidziana jest również klasa rodzinna,
w której może maszerować mama,
tata i dzieci, a przewodnikiem jest
tylko jeden pies.

Dogtrekking w Polsce
Dogtrekking, znany już wcześniej w Czechach i na Słowacji, w Polsce pojawił się kilka lat temu i od
razu zyskał zdeklarowanych miłośników.
Pierwsze zawody zorganizował
na południu Polski Tomasz Radłowski z klubem Cze-Mi, którego zawodnicy na co dzień trenują i uprawiają sport psich zaprzęgów. Innym
propagatorem wędrówek z psem
jest pochodzący również z południa kraju Paweł Bonk. Obaj panowie nawiązali współpracę i są organizatorami ogólnopolskiego cyklu
zawodów.
W tym roku miłośnikom dogtrekkingu zaproponowano wiele imprez,

w tym kilka w formule Pucharu Polski. O palmę pierwszeństwa walczyło w zawodach już prawie 200 zawodników i ponad 30 rodzin.
18 kwietnia br. w Pawełkach na
Wyżynie Śląskiej wystartowali zawodnicy w rekordowej liczbie - 84
w indywidualnej rywalizacji oraz 20
rodzinnych teamów. Były to pierwsze zawody z cyklu Pucharu Polski.
I Notecki Dogtrekking zorganizowany przez Macieja Tuszkiewicza i klub Husky Fan z Katowic
przemaszerował 2 maja br. przez
Gminę Lubasz, położoną w jednym
z najpiękniejszych zakątków Wielko-

polski – wśród lasów i jezior Puszczy
Noteckiej.
16 maja odbył się w Złotym Stoku, w Sudetach kolejny marsz z psem
w ramach Pucharu Polski, uznany
przez uczestników na najlepszą do
tej pory edycję dogtrekkingu.

Spróbuj swoich sił
Następne imprezy w tym sezonie
to rywalizacja w Lubieszowie (ziemia
opolska), organizowana przez klub
Cze-Mi 18 lipca br., oraz w Brennej (południowa część województwa śląskiego) – 5 września br. Start w obu impre-

***
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów objął patronatem tę ciekawą
konkurencję i imprezy, które gromadzą coraz większą liczbę zawodników.
Wszystkich chętnych do udziału w zawodach i do próby swoich sił informujemy, że szczegóły dotyczące imprez
mogą uzyskać na stronie internetowej
www.dogtrekking.com.pl.
 Anna Wodzińska
Lubieszów, 18.07.2009
Brenna, 05.09.2009
Tomasz Radłowski
Paweł Bonk
e-mail: atomek10@o2.pl
info@dogtrekking.com.pl
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne

Chociaż większość z nas kojarzy „Orliki” jako boiska dla młodych adeptów
piłki nożnej, nie jest to do końca prawdą. W wybudowanym kompleksie sportowo-rekreacyjnym powinno się także
znaleźć wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i do koszykówki. Niektóre
boiska wyposażone są także w plac zabaw dla najmłodszych. W kompleksach
boisk nie może zabraknąć sanitariatów
ani szatni dla młodych sportowców.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie
dotyczące wyposażenia boisk w niezbędny sprzęt sportowy Ministerstwo
Sportu i Turystyki wystąpiło z inicjatywą wsparcia nowo powstałych obiektów kompletami sprzętu, umożliwiającymi prowadzenie na nich zajęć.
Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie
z expose premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z 23 listopada 2007 r. oraz mając na uwadze
udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury
sportowej, ogłasza rozpoczęcie realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów
sportowo-rekreacyjnych.
Główne cele programu to:
O udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania
sportu i rozwoju fizycznego pod okiem
trenera – animatora,
O popularyzacja aktywnego stylu
życia, czyli rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że
wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny,
korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu.
W roku 2008 zaplanowano wybudowanie 500 takich boisk. W rezultacie
do dyspozycji dzieci i młodzieży przekazanych zostało 330 „Orlików”.

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Moje boisko - Orlik 2012
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towego na obiekcie zatrudniony
będzie trener – animator sportu. Ministerstwo Sportu i Turystyki
w 2009 r. realizuje projekt pilotażowy
„Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”.
Realizację projektu ministerstwo powierzyło Zarządowi Głównemu Szkolnego Związku Sportowego. Polega on
na udziale finansowym MSiT w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów sportu”, tzn. osób organizujących
i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach. W roku
2009 w projekcie przewidziano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości do 1000,0 złotych brutto
miesięcznie przy udziale środków finansowych samorządu lokalnego.
 Marek Troszczyński

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich otrzymała w 2008 r. do realizacji zadanie państwowe ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Moje Boisko - Orlik 2012 - zakup i dystrybucja sprzętu sportowego”. Program skierowany
był do tych jednostek samorządu terytorialnego, które w 2008 r. zakończyły
budowę boiska „Orlik 2012”. W 2008 r.
zostało zakupionych i przekazanych
201 kompletów sprzętu.
W pakiecie przekazywanego dla
„Orlików” sprzętu znalazły się piłki do
siatkówki, koszykówki i piłki nożnej –
łącznie 16 sztuk, z siatką. Oprócz piłek
w komplecie były pachołki i tyczki slalomowe oraz znaczniki dla zawodników, niezbędne do prowadzenia treningów.
W roku 2009 akcja zaopatrzenia
obiektów „Moje Boisko - Orlik 2012” będzie kontynuowana. Planowane jest
przekazanie dalszych 242 kompletów
sprzętu sportowego, uzupełnionych
o piłki do gry w piłkę ręczną i drabinkę
koordynacyjną.
W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowego
wykorzystania kompleksu spor-
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Odpowiedzialność prawna
Nauczyciel w świetle prawa to opiekun, wychowawca, trener
Nowelizacja zapisów w
ustawie o systemie oświaty oraz ustawie Karta Nauczyciela uszczegółowiła
odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej
i nauczyciela zatrudnionego w tej placówce
Od poziomu wiedzy w zakresie
sprawowania bezpiecznej opieki podczas realizacji formy edukacyjnej w zajęciach lekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych
szkolnych i pozaszkolnych zależy bezpieczeństwo dzieci biorących udział
w zajęciach. Staranne i sumienne wykonywanie dokładnie przemyślanych
obowiązków ma na celu zapobieganie
powstawaniu sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia uczniów. Za stworzenie warunków
bezpieczeństwa w placówce odpowiedzialny jest dyrektor.
Zakres odpowiedzialności określają takie dokumenty, jak: ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela,
rozporządzenie o bezpieczeństwie zajęć, rozporządzenie o rekreacji ruchowej i rozporządzenie o turystyce szkolnej. Pojęcie bezpieczeństwa w placówce
w wyżej wymienionych aktach prawnych nie odnosi się li tylko do pojęcia
bhp, ale oznacza szerszy zasięg działań,
przede wszystkim profilaktycznych, zapobiegających na etapie tworzenia dokumentów organizacyjnych placówki.
Są to statut szkoły i dokumenty około
statutowe w postaci regulaminów, instrukcji i zarządzeń.
Dyrektor, jako jedyna osoba reprezentująca szkołę na zewnątrz, ma obowiązek posiłkować się, w celu wsparcia
swoich działań w zakresie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci oraz nauczycieli, aktami prawnymi pozaszkolnymi.
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Polega to na uwzględnianiu zapisów
w nich zawartych, mających na celu
ochronę życia i zdrowia uczniów i nauczycieli, znajdujących się zarówno w obiektach i na terenie placówki, jak i w trakcie
realizacji form pozaszkolnych, poza terenem i poza obiektami szkolnymi.
Aby podołać nałożonym obowiązkom, wynikającym z wcześniej cytowanych aktów prawnych, dyrektor zatrudnia kadrę dydaktyczno-pedagogiczną
z odpowiednimi kwalifikacjami i nadaje jej odpowiednie kompetencje w zakresie realizowania misji i zadań szkoły.
Każdy nauczyciel zatrudniony w danej
placówce ma obowiązek zapewnienia
pozostawionym jego opiece dzieciom
i młodzieży bezpieczeństwa, chroniąc
je przed zagrożeniami, aby nie dopuścić
do narażenia na utratę zdrowia lub życia
uczniów.
Niedochowanie
obowiązków,
w przypadku dyrektora - ustawowych,
w przypadku nauczycieli – statutowych
i regulaminowych, może skutkować odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną,
a także odpowiedzialnością cywilną.
W celu uświadomienia stopnia odpowiedzialności nauczycieli należy
stwierdzić, że nie musi nastąpić zaistnienie faktu utraty zdrowia lub życia
wskutek niewłaściwych działań lub niewłaściwie prowadzonej opieki w czasie
realizacji formy pedagogicznej, aby ponosić odpowiedzialność i zostać skazanym zgodnie z kodeksem karnym. Przestępstwa te należą do tzw. przestępstw
formalnych. Z reguły naruszenie art.
160 powstaje w związku z art. 210 lub
w związku z art. 211 kodeksu karnego.
Art. 160 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną opiekuna,
który świadomie naraża osobę powierzoną opiece na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Opiekun chce lub godzi się na to,
że swoim działaniem lub zaniechaniem
doprowadza do sytuacji, w której osobie powierzonej jego opiece grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. Przykładowo prowadzi zajęcia lekcyjne lub
pozalekcyjne w zakresie wychowania
fizycznego w pomieszczeniu, w obiektach nieprzystosowanych i niezatwierdzonych planami budowlanymi oraz
niezweryfikowanych, tym samym niedopuszczonych do użytkowania (korytarz szkolny, holl itp.). Można powiedzieć, że czyn z art. 160 kodeksu karnego
występuje wtedy, kiedy sprawca doprowadza do sytuacji utraty życia lub rozstroju zdrowia podopiecznego. Przykładem może być eksperyment z gazami,
gdy jest przeprowadzany na lekcji chemii, w pomieszczeniu nieprzystosowanym do tego typu zajęć.
Dyrektor placówki powierzając nauczycielowi prowadzenie zajęć, tym samym powierza mu sprawowanie opieki
nad osobami uczestniczącymi w tych zajęciach i zadbanie o ich bezpieczeństwo.
Nauczyciel - opiekun jest zobowiązany
do starannego sprawdzenia pomieszczeń, sprzętów, przyrządów, przyborów
przed rozpoczęciem zajęć. A tym samym
wyeliminowania przesłanek do powstania zagrożenia.
Metodyka prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinna
być zgodna z zatwierdzonym programem nauczania. Program nauczania nie
powinien wykraczać poza ministerialne
podstawy programowe na danym etapie edukacji i poziomie nauczania.
Nauczyciel – opiekun, któremu powierzono grupę dzieci do 15. roku życia
jest osobą, na którą nałożono obowiązek troszczenia się o małoletniego. Natomiast obowiązek szczególnej troski nałożony jest na osoby, którym powierzono
pod opiekę małoletnich do 13. roku ży-

cia. W znaczeniu prawnym oznacza to
pełną odpowiedzialność opiekuna za
każdy czyn niedozwolony małoletniego.
Ustawodawca kodeksu karnego, jak
również zapisy ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, ustanawiają ochronę dobra powierzonych
dzieci i młodzieży do lat 18, w tym szczególnie podkreśla się obowiązek sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi do
lat 15. Za czyn niedozwolony, który wyczerpuje znamiona art. 210 kodeksu karnego, uznaje się porzucenie (lub pozostawienie) osoby małoletniej choćby na
chwilę bez opieki.
Rozróżnić można działalność sprawcy umyślną lub nieumyślną. Działalność
umyślna to świadome działanie (mimo
ciągłego obowiązku opieki), niesprawowanie opieki lub porzucenie podopiecznego, w stosunku do którego nauczyciel
- opiekun jest obowiązany sprawować
bezpieczny nadzór. Dla zaistnienia tego
przestępstwa nie jest konieczne, aby zaistniał stan niebezpieczeństwa utraty
zdrowia lub życia przez porzuconego.
Przykłady
- Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego dodatkowo sprawuje opiekę nad grupą uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego
i przebywających na sali w miejscu prowadzenia zajęć
- Powierzenie grupy uczniów pod
opiekę nauczycielowi – opiekunowi
w większej liczbie, jak stanowią przepisy zewnętrzne, bez udzielenia wsparcia
w zakresie wykonywania opieki poza
obiektami szkolnymi
- Organizacja obozowej formy wypoczynku dla dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia
Jeżeli sprawca czynu, opiekun – wychowawca, na którym ciąży obowiązek
sprawowania bezpiecznej opieki, poprzez swoje działanie nieumyślnie dopuści do zagrożenia utraty zdrowia lub
życia osoby małoletniej, podlega karze
ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Przykłady nieumyślnego działania
- Spożywanie pokarmów poza stołówką przez dzieci uczestniczące w obo-

zach, koloniach, wskutek czego dzieci
uległy zatruciu.
- Niezastosowanie się do regulaminów przewozowych PKP lub PKS
w punkcie mówiącym o ilości podopiecznych na jednego opiekuna.
- Przyjęcie pod opiekę w czasie zajęć
większej liczby uczestników, jak stanowi
zapis w statucie szkoły bądź w regulaminie zajęć lub imprezy.
- Sprawowanie opieki nad większą
liczebnie grupą, jak zezwalają przepisy
i zdrowy rozsądek w szczególnych warunkach terenowych, takich jak: góry,
kąpieliska, lasy, imprezy o dużym przeludnieniu itp.
- Planowanie lub udzielanie tak
zwanego czasu wolnego dzieciom do
15. roku życia będących pod opieką wychowawcy, nauczyciela, opiekuna w takich formach zorganizowanych, jak kolonie, wycieczki, obozy, imprezy.
W sensie prawnym oznacza to pozostawienie dzieci bez opieki i nadzoru ,
porzucenie to nosi znamiona naruszenia
prawa karnego.
W świetle zapisów w ustawie o systemie oświaty, a szczególnie w artykułach
33, 34 i 39, w powiązaniu z art. 218 kodeksu karnego, dyrektor placówki ma
szczególny obowiązek zadbania, aby
realizowane przez nauczyciela formy
edukacyjne odbywały się w warunkach
pełnego bezpieczeństwa zarówno dla
samego nauczyciela, jak i dla dzieci biorących w nich udział.
Dyrektor i nauczyciel, poprzez zapisy ustawowe (ustawy o systemie oświaty i Karta Nauczyciela) oraz w powiązaniu z art. 220 i 222 kodeksu karnego,
mają obowiązek ścisłej współpracy na
warunkach ustalonych przez dyrektora szkoły, zapisanych w statucie szkoły, w zakresie pełnego bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży, nauczycieli, opiekunów, wychowawców na etapie programowania form edukacyjno-pedagogicznych, a także w trakcie ich realizacji
zarówno w obiektach na terenie placówki, jak i poza placówką.
Na uwagę szczególnie zasługują zapisy w ustawie o systemie oświaty i Karta Nauczyciela w art. 12 i 63. Nauczyciel,
z racji pełnienia obowiązków służbo-

wych, korzysta z prawa do ochrony takiej samej jak funkcjonariusz publiczny. Ale treść zapisów art. 12 i 63 nakłada
dość szczegółowe obowiązki zachowania i postępowania przez osoby pełniące funkcje publiczne.
W obecnej sytuacji realizacja zadań
służbowych przez nauczyciela, jako osoby sprawującej państwowe funkcje publiczne, jest obwarowana pewnymi nakazami. Należy szczególną uwagę zwrócić
na takie formy, jak: uprawnienia, pełnienie obowiązków, podjęcie działań lub
ich zaniechanie.
Ponadto należy zawsze dążyć do
klarownych i czystych, zgodnych z przepisami, sytuacji rozliczania swoich obowiązków z powierzonych zadań. Sankcje
karne oraz katalog niedozwolonych czynów zawierają art. 228 i 231 kodeksu karnego. Bardzo ostrożnie należy planować
i rozliczać wszelkiego rodzaju wycieczki i wyjazdy, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń kosztów opiekunów
– wychowawców lub osób pełniących
funkcje wolontariuszy.
Należy podkreślić, że nowelizacja
zapisów ustawowych wniosła pewien
standard bezpieczeństwa prawnego
dla osób pełniących funkcje publiczne,
ale też nałożyła standard wymagań wobec tych osób. Przykładowo naruszenie norm może być potraktowane wtedy, jeżeli jest zaniechanie wykonania
pewnych obowiązków lub ich opieszałe wykonywanie albo niezgodne z regulaminem, dopuszczanie się uchybień
regulaminowych itp. Oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej czyny te są zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.
Niewiedza i nieznajomość przepisów nie może być przyczyną niestarannego wykonywania zadań lub zaniechania działań. Zatem nauczyciel – opiekun
– wychowawca jest zobowiązany do
podnoszenia swoich umiejętności, kwalifikacji oraz wiedzy w zakresie znajomości obowiązujących przepisów prawa
w sferze wykonywanych zadań opiekuna – wychowawcy – nauczyciela jako
funkcjonariusza publicznego.
 Opracowanie: Leszek Zieliński,
Stanisława Zielińska
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ażdy członek społeczeństwa od pierwszych
chwil swego życia jest poddany złożonemu i wielostronnemu procesowi socjalizacji, dzięki któremu, jako istota biologiczna, staje się
członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury, innymi słowy, staje się
takim, jakim chce go mieć społeczeństwo, w którym żyje. W procesie tym, zdaniem A. Giddensa
[6], człowiek uczy się, poznaje i przyswaja umiejętności, normy, wzory zachowań, wartości, kształtuje swoją osobowość i określa własną tożsamość.
W procesie socjalizacji człowiek uczy się tego, co
jest dobre, a co złe, jakie zachowanie mieści się
w społecznej normie, a jakie od niej odbiega, inaczej mówiąc, uczy się określonych zachowań i pełnienia określonych ról społecznych. Rola społeczna to nic innego jak zespół praw i obowiązków
związanych z daną pozycją społeczną, schemat
zachowania, scenariusz pozycji. Każda rola składa
się z zachowań nakazanych, zakazanych i pewnego marginesu swobody. Jedną z takich ról jest rola
uczestnika imprezy sportowej, która określa, w jaki
sposób winien zachowywać się jej uczestnik, w jaki
sposób może wyrażać swą radość, a w jaki okazywać swe niezadowolenie z przebiegu widowiska
sportowego.
Zdarza się jednak, że zachowania uczestników
widowiska sportowego nie przebiegają zgodnie
ze scenariuszem charakterystycznym dla ich społecznej roli. Pojawiają się zatem pytania, jakie są
przyczyny takich zachowań oraz co należy zrobić,
aby je wyeliminować?
Odpowiedzi na zadane pytania spróbujemy
udzielić, patrząc na omawiane zjawisko przez „socjologiczne okulary”, odwołując się do teorii wypracowanych właśnie na gruncie socjologii. Oznacza to, że przyczyn zjawiska będziemy poszukiwać
nie w jednostce, według pozytywistycznego wzoru, jak w przypadku interpretacji biologicznych czy
psychologicznych, ale w społeczeństwie i kulturze.
Odwołamy się zatem do wybranych teorii socjalizacji, kontroli społecznej, konformizmu i dewia-

cji, których moc eksplikacyjną gwarantują takie nazwiska, jak Howard Becker,
Peter Berger, Emile Durkheim, Kazimierz
Frieske, Erwing Goffman, Allan Horowitz,
Robert Merton, Thomas Luckmann, Barbara Szacka, Piotr Sztompka, Alexis de
Tocqueville i in. Mam nadzieję, że dzięki
takiemu podejściu, wykorzystaniu różnorodnych teorii i nurtów myślowych,
zastosowaniu charakterystycznego dla
socjologii języka, wzbogacimy obraz
i przybliżymy się nieco do uchwycenia
tego niebywale skomplikowanego zjawiska, jakim jest agresja uczestników widowiska sportowego.

Kontrola społeczna
jako czynnik mający poprawić
nieudany proces socjalizacji
Najbardziej społecznie pożądaną

sytuacją jest taka, kiedy ludzie w najwyższym stopniu zinternalizowali wzory swojego społeczeństwa i kultury. Kiedy chcą postępować tak, jak wymaga od
nich to społeczeństwo i ta kultura właśnie. Chodzi o to, aby z własnej woli spełniali społeczne oczekiwania, aby ich
własne wewnętrzne motywacje pokrywały się z normatywnymi powinnościami, aby społeczne nakazy stały się, jak
metaforycznie wyraził to A. de Tocqueville, odruchami serca.
Nigdy jednak nie było tak, że proces
socjalizacji był w pełni skuteczny i przynosił w rezultacie zachowania zgodne
ze społecznym wzorem. Więcej, wszyscy członkowie społeczeństwa w większym lub mniejszym zakresie te normy
przekraczają, ale ciężar gatunkowy tych
przekroczeń jest różny i spotyka się z róż-

nym stopniem potępienia społecznego.
Czymś innym jest nieustąpienie miejsca
w tramwaju starszej osobie, a czym innym pozbawienie kogoś życia. Zarówno
jedno, jak i drugie zachowanie znajduje swoje społeczne potępienie. Jednak
pierwszy czyn potępiany jest wyłącznie
w ramach kontroli nieformalnej, natomiast drugi również w ramach kontroli formalnej, z punktu widzenia obowiązującego prawa zapisanego w kodeksie
karnym.
Kontrola społeczna jest sprawowana
za pomocą różnych środków. Doskonale
wyraża to B. Moore, pisząc: „Aby system
wartości umacniać i przekazywać, ludzi
obdarza się kuksańcami, zastrasza, wtrąca do więzień, zsyła do obozów koncentracyjnych, wabi pochlebstwami, przekupuje, czci jako bohaterów, zachęca do
czytania gazet, stawia pod ścianą i rozstrzeliwuje, a czasami nawet uczy socjologii” [10].
Wbrew potocznemu sądowi i może
wymowie zaprezentowanego cytatu,
podstawową rolę w sprawowaniu kontroli społecznej pełni kontrola nieformalna, która polega na reakcjach i sankcjach
stosowanych przez otoczenie społeczne.
Kontrola ta rozporządza zarówno sankcjami pozytywnymi, jak i negatywnymi,
zarówno oznakami szacunku, wzrostem
prestiżu, jak i wyśmianiem, lekceważeniem, pogardą, ostracyzmem czy wykluczeniem. Według P. Bergera są to najbardziej wyniszczające środki karania, jakimi
rozporządza społeczność ludzka [3].
Kontrola formalna określona jest
w różnorodnych ustawach i regulaminach, a zwłaszcza w państwowych kodeksach prawnych. Kontrola formalna
sprawowana jest za pomocą wyspecjalizowanego aparatu, którego najważniejszą częścią są sądy i policja. Jest ona
najbardziej widoczna, ale bynajmniej
nie najistotniejsza dla zapewnienia porządku społecznego. Jej rola wzrasta
w społeczeństwach dużych i wielorako zróżnicowanych, w których krzyżują się najrozmaitsze wpływy kulturowe
i przekazywane są najróżniejsze wartości i wzory zachowań. Zdaniem A.
Horowitza często z osłabieniem kontroli nieformalnej wiąże się rozwój kon-
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troli formalnej i następuje zwykle ogólne osłabienie kontroli społecznej [8].

Konformizm
jako powszechny sposób zachowania
Socjologiczna obserwacja społeczeństw pozwala na stwierdzenie, że
większość członków zachowuje się
w sposób konformistyczny, tj. dostosowuje własne zachowania i sposób myślenia do zachowania i sposobu myślenia innych członków danej zbiorowości.
Czyni tak najczęściej naśladując innych,
mając na uwadze rozwiązanie jakiegoś
problemu, z którym samodzielnie nie
może sobie poradzić. Czyni też tak, zdaniem E. Goffmana, ze względu na obawę
kary, która może ją spotkać w przypadku
odchylenia od podzielanych powszechnie wzorców zachowań [7]. Czyni również tak ze względu na potrzebę akceptacji przez innych, zachowania ich
życzliwości i potrzebę uczestnictwa
w życiu zbiorowości.
Socjologowie zwracają uwagę na
ogromną siłę presji otaczającej zbiorowości na zachowania człowieka. Przyjęcie zachowań zbiorowości pozwala
przezwyciężyć poczucie własnej odrębności i czuć się częścią jakiejś całości. Brak
uczestnictwa w zbiorowości jest zwykle
odbierane przez jednostkę jako dolegliwość, jako rodzaj nieformalnej kary. Presja otoczenia jest tak wielka, że jednostki,
w szczególnych sytuacjach, mogą przezwyciężyć instynkt samozachowawczy
i zdecydować się na dobrowolną śmierć.
Przykładem takiego zachowania może
być samobójstwo członków amerykańskiej sekty w Gujanie, którzy dobrowolnie przyjęli śmiertelną dawkę trucizny.
Powodem takiego zachowania, według
P. Bergera, jest właśnie owa presja związana z realizacją podstawowej ludzkiej
potrzeby, a mianowicie potrzeby akceptacji, bez względu na to, jaka grupa ma
tej akceptacji dokonać [3].
Zdarza się jednak, że socjalizacja
pierwotna i wtórna nie przynosi spodziewanych przez społeczeństwo efektów, a jej niektórzy członkowie zachowują się w sposób nonkonformistyczny,
łamiąc obowiązujące normy i wzory zachowań. Nie przynosi spodziewanych
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efektów nieformalna kontrola społeczna, a także, w szczególnych przypadkach, także formalna kontrola, w postaci pobytu tych osobników w miejscach
odosobnienia. Gdy zawiodą omówione
mechanizmy, a dany osobnik w dalszym
ciągu łamie obowiązujące normy i wzory społeczne, gdy skłonności do konformizmu nie znajdują odzwierciedlenia
w zachowaniach, a porządek społeczny
jest nieustannie naruszany, zaczynamy
mieć do czynienia z dewiacją.

Dewiacja
jako porażka socjalizacji
i kontroli społecznej
Dewiacją są zachowania, według K.
Frieske, „niezgodne ze standardami normatywnymi, składającymi się na wspólnotową, podzielaną wizję ładu” [5]. Pojmowanie dewiacji jest różne i różnie jest
definiowane to, co jest normalne w danym społeczeństwie i w danej sytuacji
społecznej, a co nie. Nas będzie interesować dewiacja negatywna, w ramach
której lokują się zachowania agresywne uczestników widowiska sportowego, a zwłaszcza kibiców na stadionach
piłkarskich.
Jedną z socjologicznych perspektyw
teoretycznych ujmujących dewiację jest
perspektywa funkcjonalistyczno-strukturalistyczna. W jej ramach poszukuje się
przyczyn naruszeń norm systemu. Dewiację rozumie się w sposób zbliżony do
patologii społecznej. W jej ramach można wyróżnić trzy teorie. Pierwsza z nich
wynika z rozregulowania społecznego i jest konsekwencją zakłócenia porządku społecznego będącego następstwem kryzysu gospodarczego, wojny
czy kryzysu społecznego, związanych
z dezorganizacją społeczną. Zjawisko
to, związane z upadkiem tradycyjnych
norm i wzorów postępowania, bez pojawienia się nowych, E. Durkheim [4] nazwał anomią. W takich sytuacjach zacierają się granice między dobrem a złem,
a ludzie mają poczucie zagubienia i wykorzenienia. Sprzyja to zachowaniom
nonkonformistycznym a nawet przestępczym. R. Merton [9] źródło dewiacji
widział w braku spójności między uznawanymi w społeczeństwie wartościami

określającymi cele dążeń a wzorami zachowań zapewniających realizację tych
celów. W kontekście tej teorii agresywne zachowania kibiców na stadionach
można tłumaczyć jako chęć osiągnięcia
celu (zwycięstwa sportowego) nie środkami do tego przewidzianymi, a mianowicie dobrą i efektywną grą zespołu,
ale z wykorzystaniem innych środków,
niemających nic wspólnego z rywalizacją sportową i rolą sportowego kibica.
Mamy tutaj do czynienia z uznawaniem
społecznie akceptowanych wartości, ale
jednocześnie z sięganiem po nieprawomocne lub nielegalne środki.
Druga teoria jest rezultatem transmisji kultury dewiacyjnej i polega na
wytwarzaniu przez zbiorowości własnego systemu wartości, norm i zachowań,
który jest sprzeczny z normami szerszego społeczeństwa. W takiej sytuacji zachowania konformistyczne jednostki
wobec zbiorowości (subkultury dewiacyjnej) są zachowaniami dewiacyjnymi,
a bywa, że także przestępczymi. Uczestnictwo w subkulturze kibicowskiej, mającej wzory zachowań odmienne od
wzorów szerszego społeczeństwa, będących wynikiem negatywnej socjalizacji, mają charakter dewiacyjny i zdarza
się, że są wykroczeniami przeciwko obowiązującym regułom prawnym.
Trzecia teoria wynika z niesprawności mechanizmów kontroli społecznej. Zakłada ona, że ludzie kalkulują,
czy większy zysk przyniesie zachowanie zgodne z normami, czy też niezgodne z nimi, mimo że zagrożone karą. Jeśli
kontrola społeczna jest osłabiona, wtedy
jednostki częściej wybierają zachowania
niekonformistyczne, ale dewiacyjne. Wynika z tego, że bardziej skuteczne w zapobieganiu przestępczości jest przekonanie o nieuniknioności kary niż jej
wysokość. Pewność, że przestępstwo
zostanie wykryte bardziej powstrzymuje potencjalnych przestępców od zachowań przestępczych niż surowość kodeksu karnego.
Drugą socjologiczną perspektywą teoretyczną ujmującą dewiację jest
perspektywa interakcjonizmu symbolicznego. Perspektywa ta „ogląda świat
społeczny” jako bezustannie tworzo-

ny i przekształcany w procesach interakcji. Kieruje uwagę na to, jak powstają normy społeczne, dlaczego ktoś jest
uznany za naruszającego normy i jakie
są konsekwencje tych reakcji. Dewiacją
jest to, co jako dewiacja jest postrzegane i na co ludzie reagują jako na dewiację. Zatem kryterium oceny, czy ktoś jest,
czy nie jest dewiantem, uzależnione jest
od reakcji społecznej. Dewiantem staje
się ten, zdaniem H. Beckera [1], którego
społeczeństwo za takiego uznało (teoria
naznaczenia). Z chwilą kiedy ktoś zostanie tak naznaczony, zmienia się stosunek
otoczenia do niego. Pojawiają się oczekiwania zachowań zgodne z przylepioną
etykietką dewianta, zaś on sam zaczyna definiować siebie jako dewianta, aż
do przyjęcia nowej tożsamości (kariera dewiacyjna). Akceptacja roli dewianta powoduje, że owa dewiacja staje się
dla danego człowieka sposobem na życie. Przykładowo uznanie jakiegoś człowieka za „kibica/dewianta”, o wyjątkowo
agresywnym zachowaniu na stadionie,
powoduje zmianę oczekiwań otoczenia
do niego i niejako to otoczenie oczekuje
od niego zachowań dewiacyjnych właśnie. On sam zaś definiuje siebie jako dewianta i swoje zachowania dewiacyjne
postrzega jako akceptowane przez otoczenie, wpychając i gruntując się w tej
roli.

Rola dewiacji
w zbiorowości
i sposoby radzenia sobie z nią
Nie jest niczym odkrywczym twierdzenie, że zachowania dewiacyjne naruszają porządek społeczny, osłabiają
skłonności konformistyczne, są kosztowne i w konsekwencji powodują zmniejszenie możliwości zaspokajania ważnych
potrzeb społecznych. Są zatem szkodliwe i dalece niepożądane. To oczywiste,
że agresywne zachowania uczestników
imprez sportowych powodują zniszczenia infrastruktury sportowej (połamane
siedzenia, ogrodzenia i inne elementy
stadionowego wyposażenia), zniszczenia taboru komunikacyjnego (pociągów, autobusów, tramwajów i przystanków) oraz innych dóbr, które znajdują
się na trasie ich przemarszu. Zwiększają

koszty związane z zabezpieczeniem imprezy sportowej (służby ochronne, policja itp.). Przynoszą różnorodne uszkodzenia ciała uczestników widowiska, ale
także bogu ducha winnych obywateli,
którzy znaleźli się na trasie ich marszu
czy przejazdu. Zdarza się, że przynoszą
ciężkie kalectwa i pozbawiają życia ludzi.
Przynoszą także niepowetowane straty
(jeśli nie zostaną ukarane) socjopedagogiczne, których efektem bywa osłabienie
skłonności konformistycznych i zaburzenie aksjonormatywnego ładu.
Wszystkie zbiorowości, w których
występują zachowania dewiacyjne, muszą sobie z tym problemem radzić. Muszą wytworzyć procedury postępowania, ustalić zakresy odpowiedzialności
i określić zasady stosowania tych reguł.
W literaturze przedmiotu wymienia się
różne formy i style kontroli społecznej.
Winny one być dostosowane do rodzaju zbiorowości, ale także do społecznego w niej usytuowania kontrolowanych
i kontrolujących.
Przewiduje się, zdaniem B. Szackiej,
że zmiany zachodzące w nowoczesnych
społeczeństwach przemysłowych, polegające na wzroście indywidualizmu
i powiększaniu się dystansów pomiędzy
agresywnymi uczestnikami imprez sportowych a sprawującymi kontrolę, sprzyjać będą powszechniejszemu stosowaniu środka w postaci penalizacji [11].
Trzeba jednak również dodać, że społecznie dysfunkcjonalne konsekwencje
karania dowodzą, iż nie tylko nadmierna permisywność (przyzwolenie na czyny dewiacyjne czy przestępcze), ale również nadmierna punitywność (żądanie
wysokich kar i „zerowa tolerancja” w stosunku do dewiantów) nie przeciwdziałają wystarczająco błędom socjalizacji.

Zakończenie
Przedstawione podejście wyjaśniające problem agresji uczestników widowiska sportowego nie wyczerpuje możliwych podejść, ale jest jednym z wielu.
Można je zatem traktować jako jeden ze
sposobów wyjaśniania, a może lepiej wzbogacenie obrazu omawianego zjawiska. W socjologii istnieje pogląd, że
wyjaśnianie złożonych zjawisk i proce-

sów społecznych nie jest możliwe przy
zastosowaniu jednego sposobu podejścia, ale wymaga podejścia wieloczynnikowego, a często i sięgnięcia do teorii,
metod i narzędzi z obszaru innych nauk
społecznych.
Na podstawie dotychczasowych
analiz możemy podjąć próbę zdefiniowania zjawiska agresywnych zachowań
uczestników widowiska sportowego.
W świetle zaprezentowanych teorii i nurtów myślowych będzie ono oznaczało
zachowania odbiegające od akceptowanych społecznie standardów normatywnych, zachowania niezgodne z akceptowaną przez wspólnotę wizją ładu,
wreszcie zachowania, które przeciwstawiają się cenionym przez społeczeństwo
wartościom, wzorom zachowań (punkt
widzenia interakcjonizmu symbolicznego) i spotykają się z negatywnymi sankcjami społecznymi.
Jeśli socjalizacja zawodzi, a kontrola
społeczna ma swoje ograniczone możliwości w korygowaniu nieudanej socjalizacji, społeczeństwo winno poszukiwać
rozwiązań zarysowanego problemu.
Wysiłek ten nie powinien iść w kierunku
budowania więzień i rozbudowy instytucji sprawujących formalną kontrolę społeczną (policja, sądy itp.), ale w kierunku
tworzenia najbardziej korzystnych warunków socjalizacji, które winny stanowić nadzieję na pełną identyfikację
jednostek z regułami kulturowymi lub
przynajmniej poczucia obowiązku właściwego zachowania.
Zdaniem P. Sztompki [12] działania społeczne winny skoncentrować
się na następujących kwestiach: 1. zadbać o większą koherencję systemu
normatywnego, dążenie do zgodności
prawa ze społecznym odczuciem moralnym, panującymi zwyczajami i obyczajami, 2. umacniać agendy socjalizacyjne, a zwłaszcza te najważniejsze, takie
jak rodzina, szkoła, wspólnoty lokalne
i religijne, 3. ograniczać wpływy kontrkultury przez tworzenie różnorodnych
wspólnot, stawiających sobie sensowne
cele i czerpiących satysfakcję z uczestnictwa w nich. Ważną rolę mogą tu odegrać wspólnoty sportowe oraz organizacje lokujące się w dziedzinie sztuki czy
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postmodernistyczne ruchy ekologiczne,
4. ograniczać kontrsocjalizujący wpływ
środków masowej komunikacji i eliminować z nich prymitywizm i brutalizację.
Nie ma na świecie społeczeństwa,
w którym socjalizacja odniosłaby pełen sukces. Nie ma też społeczeństwa,
w którym kontrola społeczna byłaby
w stanie skorygować zachowania jednostek, w stosunku do których socjalizacja
nie spełniła oczekiwań. Zatem nie da się
uniknąć dewiacji i przestępczości. Zatem
utopii społeczeństwa bez jednostek naruszających wzory, normy i wartości kulturowe, bez dewiantów, przestępców
i zbrodniarzy osiągnąć się nie da. Trzeba jednak dążyć do nieosiągalnej utopii,
wtedy bowiem można wiele zrobić dla
poprawienia w społeczeństwie ładu aksjonormatywnego.
Mając do wyboru dwa możliwe
kierunki działania, z jednej strony kontroli społecznej w postaci represji i penalizacji (nieuchronnej w znacznym za-

kresie), opowiadamy się za drugim
rozwiązaniem, a mianowicie przedsięwzięciami profilaktycznymi, doskonalącymi i wzmacniającymi mechanizmy socjalizacji.
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Leczniczy system samoobrony

C

zym byłby świat bez kultury i sztuki dalekowschodnich
cywilizacji? To tam, głównie dzięki mnichom i lekarzom, powstały liczne systemy samoobrony
- w Europie niejednokrotnie postrzegane jako bardzo brutalne metody
prowadzenia walki, z pominięciem
ich istotnych właściwości psychoterapeutycznych oraz metod rozwoju
duchowego i samodoskonalenia się.
Współczesny świat to wielki pęd
ku przyszłości, zacierający granicę
między poszczególnymi kulturami,
powodując ich wzajemne wymieszanie się. Dzięki temu również do
Polski mogły przedostać się z Dalekiego Wschodu sztuki walki, dając
ludziom możliwość zapoznania się
z tym specyficznym zjawiskiem.
Bioenergoterapeuta Jarosław
Duczmalewski po ponad 35 latach
zgłębiania tajników głównie chińskich stylów kung-fu stworzył włas-
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ny kierunek noszący nazwę System
Czerwonego Feniksa. Autorowi tej
nowatorskiej sztuki walki przyświecała idea zbudowania w miarę prostego, ale jednocześnie skutecznego
sytemu samoobrony, dostosowanego do wymogów współczesności i mentalności europejskiej, przy
zachowaniu wartości duchowych
orientu.
Sztuka ta, pomimo głębokiego zakorzenienia w tradycji nie jest skostniała, ale otwarta na ciągły rozwój
i doskonalenie się, aby ćwiczącym
ją ludziom proponować nowe wyzwania, które pozwolą sprawdzić się
w każdej sytuacji. Samorozwój następuje podczas treningów poprzez
dobór odpowiednich narzędzi dostosowanych do poziomu uczniów.
Sposób treningu różni się znacznie
od ogólnie przyjętych wzorców, ponieważ nie nakazuje ślepo powtarzać za mistrzem pewnych przyjętych schematów, ale wyjaśnia, jak
działają poszczególne elementy systemu, umożliwiając ich gruntowne
wypróbowanie w różnych wariantach i sytuacjach, a następnie rozwijanie, aby stały się integralną własnością uczniów.
Włączona do Systemu Czerwonego Feniksa unikalna metoda PHATHATA doprowadza do samoregulacji
cały organizm (homeostaza), zwiększa poziom energii wewnętrznej i jej
jakość, rozciąga mięśnie, pobudza
do pracy szpik kostny i, co ważne,
psychicznie wycisza umysł, pokonując stres będący plagą współczesnej
cywilizacji. Feniks zaadoptował również jogę taoistyczną, której ćwiczenia w naturalny sposób redukują tkankę tłuszczową, zapobiegając
otyłości, opóźniają procesy starzenia, pozwalając cieszyć się sprawnością fizyczną i intelektualną nawet w podeszłym wieku.
Oprócz ochrony przed procesami starzenia i chorobami współczesnej cywilizacji, System Czerwonego Feniksa umożliwia skuteczną
obronę przed coraz powszechniejszymi zagrożeniami bandytyzmu na

ulicy. W samoobronie istnieje możliwość wykorzystania broni improwizowanych, takich jak przedmioty codziennego użytku znajdujące
się w danej chwili pod ręką i tego
też uczy ta szkoła walki. Ważnym
punktem treningu jest wyrobienie
odpowiedniej psychicznej postawy
w czasie napadu, by nie stać się ofiarą brutalnej agresji, ale samemu być
w stanie przejąć kontrolę w przypadku ataku.
Ćwiczenia nie deformują sylwetki i nie powodują kontuzji, tak
częstych w innych sportach czy
sztukach walki. Poprawiają natomiast znacznie koordynację ruchową i ogólną kondycję, harmonijnie
kształtują całe ciało. Same techniki samoobrony zostały opracowa-

ne z uwzględnieniem zasad biomechaniki, dzięki czemu nawet słabsza
osoba jest w stanie pokonać większego i silniejszego od siebie przeciwnika. Siła specyficznych dla tego
systemu technik pochodzi z ruchu
spiralnego (tzw. podwójnej rotacji). Skuteczność zwiększają też liczne techniki ataków skierowanych na
punkty witalne.
System Czerwonego Feniksa jest
nowoczesną sztuką walki dla współcześnie żyjących ludzi, z uwzględnieniem ich możliwości i ograniczeń
(np. czasowych). Oferuje adeptom
zdrowie i poczucie bezpieczeństwa,
a nade wszystko harmonię życia
zgodnego z wzorcami natury.
 Grzegorz Korsak
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