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Od redakcji 

Rok 2011 szybkimi krokami zbliża się do końca. Minęło I półrocze, mijają wakacje... 

Za nami największa masowa impreza naszego kontynentu - Europejski Tydzień Sportu dla 

Wszystkich. Od Dnia Matki (26.05) do Dnia Dziecka (1.06) w 497 miastach i gminach przez cały ty-

dzień odbywały się imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, a także kulturalno-rozrywkowe, 

w których udział wzięło prawie 3 mln dzieci, młodzieży i dorosłych. Serdeczne podziękowania 

należą się wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz działaczom samorządowym, przed-

stawicielom stowarzyszeń kultury fizycznej, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz uczelni. Z wy-

nikami zapoznacie się w tym numerze.

O wakacjach - tych na koloniach, obozach, a także o zajęciach organizowanych w miejscach 

zamieszkania - napiszemy w następnym numerze biuletynu.

Przed nami wybory parlamentarne. Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich rodaków. 

Wybierzmy najlepszych!

Sport wyczynowy ma swoją ustawę o sporcie. Działacze TKKF przygotowali projekt „Strategii 

Rozwoju Sportu dla Wszystkich na lata 2011-2020”. Dziś prezentujemy go na łamach biuletynu. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem. Poprawiajcie, uzupełniajcie, krytykujcie, popie-

rajcie... Czekamy na Wasze e-maile, listy z uwagami lub nowe opracowania!

Pod koniec listopada br. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zapozna się z tym doku-

mentem (po poprawkach) i rozważy taką nowelizację, aby dotyczył on wszystkich środowisk.

Przedstawimy go nowo wybranemu Parlamentowi oraz Rządowi RP.

prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

■ Mieczysław Borowy

przewodniczący Rady Programowej Biuletynu

Rok 2011
to ważny rok dla 
nas wszystkich!

R
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 W XVII Sportowym Turnieju Miast 
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17 XVII Międzynarodowy Festiwal 

Sportu Dzieci i Młodzieży

 - Zamość 2011

 Seminarium „Sport dla wszystkich 

strategią jutra”

18 VI Ogólnopolski Festiwal 

 Sportu i Zdrowia,

 Sieraków 2011
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 Porady 

36 Rachunek satelitarny sportu 

dla Polski

 Fragment raportu przygotowa-

nego na zlecenie MSiT

41 Aktywność fizyczna - zdrowym 

stylem życia dzieci, młodzieży

 i osób dorosłych

 Strategia Rozwoju Sportu dla 

Wszystkich 2011-2020

45 Socjalizacja do uczestnictwa

 w kulturze fizycznej

 Rola socjalizacji w procesie

 przygotowania człowieka do 

uczestnictwa w kulturze fizycznej

 Z kraju i ze świata 

50 Dni Zawoi 2011

51 Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Amatorów, Turniej Piłki

 Siatkowej O Puchar Wójta

 Gminy Świercze

52 XIX Międzynarodowy Turniej 

im. Złotej Drużyny Huberta 

Wagnera 2011

53 LXX Jubileuszowy

 Międzynarodowy Spływ

 Kajakowy im. Tadeusza Pilar-

skiego na Dunajcu

54 Informacje
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Prezydencja to okres sześciu miesięcy, w którym jedno z państw 

członkowskich przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europej-

skiej.

Zadania Prezydencji dotyczą 

w szczególności:

- koordynacji prac Rady UE, w tym 

przewodniczenia obradom po-

szczególnych Rad sektorowych 

i grup roboczych,

- wyznaczania kierunków polity-

ki UE poprzez opracowanie i reali-

zację 18-miesięcznego programu 

działania Rady zawierającego cele 

i priorytety, uwzględniające doro-

bek poprzednich i plany następ-

nych Prezydencji,

- reprezentowania Rady przed Par-

lamentem Europejskim i Komisją 

Europejską,

- pełnienie funkcji mediatora w przy-

padku konfliktu interesów między 

Państwami Członkowskimi.

Polska sprawuje Prezydencję 

w okresie od lipca do grudnia 2011 r. 

jako pierwsze oraz największe państwo 

tzw. Trio. Trio to termin określający kon-

cepcję „Prezydencji grupowej”, wpro-

wadzonej przez Traktat z Lizbony, zgod-

nie z którą trzy kraje sprawujące kolejno 

po sobie Przewodnictwo w Radzie UE 

wspólnie wypracowują cele i priorytety 

na 18 miesięcy. Członkami naszego Trio 

są kolejno Polska, Dania i Cypr.

Program Polskiej
Prezydencji w obszarze 

sportu

Implikacje Traktatu z Lizbony

Wejście w życie Traktatu z Lizbony

(1 grudnia 2009) niesie ze sobą szcze-

gólne implikacje dla środowiska spor-

towego w UE. Zawarty w Traktacie Ar-

tykuł 165, bezpośrednio odnoszący się 

do specyfiki sportu, powoduje, iż po raz 

pierwszy w historii sport stał się jed-

nym z oficjalnych obszarów polity-

ki Unii Europejskiej. Fakt ten zasadni-

czo wpłynął na proces przygotowań do 

Przewodnictwa w Radzie Unii Europej-

skiej i sposób jego sprawowania. Włą-

czenie tematyki sportu do prac sektoro-

wej Rady UE „Edukacja, Młodzież, Kultura 

i Sport” oraz powołanie nowej Grupy Ro-

boczej ds. Sportu nałożyło na Minister-

stwo Sportu i Turystyki nowe obowiązki 

związane z przewodniczeniem i opraco-

waniem agendy prac tych organów.

Prezydencja jest ogromnym  wy-

zwaniem wymagającym komplekso-

wego przygotowania, aktywnych dzia-

łań i zaangażowania politycznego, ale 

przede wszystkim to wielka szansa dla 

Polski na kształtowanie polityki Unii 

Europejskiej oraz okazja do promocji 

Polski w Europie i na świecie.

Priorytet Prezydencji
w obszarze sportu
„Rozwój nowych

europejskich inicjatyw 
w obszarze sportu”

Dlaczego taki priorytet?

Wspomniany wcześniej Traktat z Liz-

bony, dając UE konkretne kompeten-

cje, stwarza możliwość podejmowania 

nowych inicjatyw w obszarze sportu 

na poziomie europejskim. 

Ramy tematyczne dla tych inicja-

tyw zostały określone w dwóch głów-

nych dokumentach Komisji Europej-

skiej: Białej księdze na temat sportu 

oraz Komunikacie KE pt. „Rozwijanie 

europejskiego wymiaru sportu”.

Bączki - gadżet polskiej Prezydencji w UE - fot. Jacek Turczyk PAP

Polska Prezydencja w Unii Europejskiej
lipiec – grudzień 2011
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tariatu sportowego, na walce z wyklu-

czeniem społecznym poprzez sport 

oraz na rozwijaniu współpracy z pań-

stwami Partnerstwa Wschodniego 

(Ukraina, Białoruś, Gruzja, Azerbej-

dżan, Armenia i Mołdawia). W ramach 

realizacji tematu priorytetowego „spo-

łeczny wymiar sportu” zaplanowano 

debatę podczas Nieformalnego Spot-

kania Ministrów ds. Sportu oraz szereg 

konferencji eksperckich.

Konferencja „Od wolontariusza 

do lidera sportu”, która odbędzie się 

w Warszawie 13-14 września, poświę-

cona będzie promocji wolontariatu 

sportowego na największych impre-

zach sportowych, wolontariatu w klu-

bach sportowych, a także wymianie 

doświadczeń w obszarze szkolenia li-

derów i uznawania kwalifikacji.

Podczas konferencji „Wyrówny-

wanie szans poprzez sport jako ele-

ment polityki społecznej”, która mia-

ła miejsce we Wrocławiu 18-19 lipca 

2011 r., zaprezentowano flagowy rzą-

dowy program „Moje boisko – Orlik 

2012” oraz wyniki ekspertyzy „Moje 

Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój ak-

tywności społecznej”. Konferencja po-

święcona była integracyjnej roli sportu, 

w tym włączeniu społecznemu osób 

z niepełnosprawnościami, integracji 

mniejszości etnicznych, wyrównywa-

niu szans osób starszych poprzez sport, 

wykorzystaniu sportu jako „trampoliny” 

do sukcesów zawodowych kobiet oraz 

roli sportu w resocjalizacji osób z prze-

szłością kryminalną.

Konferencja „Wschodni wymiar 

mobilności”, której współorganiza-

torami byli: Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej, Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, odby-

ła się 6-8 lipca w Warszawie. Jej celem 

była promocja mobilności jako na-

rzędzia w promowaniu europejskich 

wartości oraz integracji UE z państwa-

mi Partnerstwa Wschodniego w tym 

w obszarze sportu.

Ponadto w ramach prac Rady Pol-

ska zaproponuje przyjęcie konklu-

zji na temat roli wolontariatu spor-

Polska sprawując Prezydencję 

w obszarze sportu, skorzysta z nowych 

unijnych kompetencji i  przyczyni się 

do rozwoju sportu, podejmując inicja-

tywy w następujących tematach:

1. Zagrożenia dla uczciwości

sportu

2. Społeczny wymiar sportu

3. Polityka sportowa oparta

na faktach ekonomicznych

Dlaczego zagrożenia

dla uczciwości sportu?

Poruszając temat zagrożeń dla uczci-

wości sportu, Polska skoncentruje 

się na problemach zwalczania dopin-

gu w sporcie oraz przeciwdziałania 

ustawianiu wyników zawodów spor-

towych (tzw. „match-fixing”), czyli 

obecnie najgroźniejszych niebezpie-

czeństwach dla sportu.

Zwalczanie dopingu w sporcie 

to jeden z najważniejszych tematów 

w obszarze sportu podejmowanych 

na szczeblach europejskim i świato-

wym. Dotychczasowa współpraca kra-

jów UE z międzynarodowymi organi-

zacjami działającymi w tym obszarze 

oparta była na nieformalnych mecha-

nizmach, jednocześnie pozwalających 

na efektywne podejmowanie wspól-

nych działań. Polska, korzystając z no-

wych kompetencji UE, przyczyni się 

do zwiększenia spójności i przejrzy-

stości tych mechanizmów, proponu-

jąc przyjęcie rezolucji Rady UE nt. 

reprezentacji i koordynacji stano-

wiska państw członkowskich UE na 

posiedzeniach Światowej Agencji 

Antydopingowej (WADA).

Kolejną inicjatywą Polski w obsza-

rze zagrożeń dla uczciwości w sporcie 

będzie zaproszenie przedstawicieli ru-

chu sportowego do debaty na temat 

przeciwdziałania ustawianiu wy-

ników zawodów sportowych, któ-

ra odbędzie się podczas Nieformalne-

go Spotkania Ministrów UE ds. Sportu 

w Krakowie.

Polska dzięki wprowadzeniu w ży-

cie przepisów karnych, pozwalających 

na skuteczne zwalczanie zjawiska usta-

wiania wyników zawodów sportowych, 

jest obecnie liderem wśród państw UE 

w tym obszarze. Dlatego też podczas 

Prezydencji Polska podejmie starania 

zmierzające do zjednoczenia działań 

podejmowanych w UE na rzecz elimi-

nacji tej formy nieuczciwości w sporcie.

Celem planowanej debaty będzie 

wypracowanie skutecznych rozwią-

zań sprzyjających eliminacji zjawiska 

ustawiania wyników zawodów spor-

towych i opracowanie formalnego 

dokumentu w formie konkluzji Rady 

w tym obszarze.

Tematyka zagrożeń dla uczciwości 

w sporcie będzie kontynuowana w ra-

mach prac Trio przez Danię i Cypr. 

Dlaczego społeczny

wymiar sportu?

Sport - jako jeden z najpopularniej-

szych obszarów aktywności spo-

łecznej w UE - jest doskonałym na-

rzędziem integracji społecznej i ma 

ogromny wpływ na wiele dziedzin ży-

cia, w tym zdrowie publiczne, eduka-

cję, kształcenie czy zaangażowanie 

społeczne w formie wolontariatu. Dla-

tego też Polska podczas Prezydencji 

skoncentruje się na promocji wolon-

Kalendarz wydarzeń

w obszarze sportu
organizowanych w Polsce

6-7.07.2011 r.
Warszawa – Konferencja ministe-

rialna „Wschodni Wymiar Mobilno-

ści” (MEN, MKiDN, MNiSW, MSiT)

18-19.07.2011 r.
Wrocław – Konferencja ekspercka 

„Wyrównywanie szans poprzez sport 

jako element polityki społecznej”

- integracyjna rola sportu

13-14.09.2011 r.
Warszawa – Konferencja ekspercka 

„Od wolontariusza do lidera sportu”

- wolontariat na największych im-

prezach sportowych

- wolontariat w klubach sportowych

- szkolenie wolontariuszy sporto-

wych i uznawanie ich kwalifikacji

13-14.10.2011 r.
Kraków – Nieformalne Spotkanie 

Ministrów UE ds. sportu 

- Zwalczanie zjawiska ustawiania 

wyników zawodów sportowych

- Polityka sportowa oparta na fak-

tach ekonomicznych

14-16.12.2011 r.
Gdańsk – Spotkanie dyrektorów 

UE ds. sportu 

- Podsumowanie dokonań PL Pre-

zydencji w obszarze sportu 

- Symboliczne przekazanie prze-

wodnictwa w Radzie UE Króle-

stwu Danii

Kalendarz wydarzeń

w obszarze sportu
organizowanych w Brukseli

Posiedzenia Grupy Roboczej 

ds. Sportu

 11 lipca

 1 września

 21 września

 6 października

 26 października

 10 listopada 

 7 grudnia

Posiedzenie Rady UE ds. Edukacji 

Młodzieży, Kultury i Sportu

– 28-29 listopada

Dialog strukturalny z ruchem 

sportowym – 29 listopada 7

towego w promowaniu aktywności 

obywatelskiej, których celem  będzie 

podkreślenie znaczenia wolontaria-

tu sportowego w rozwoju aktywno-

ści społecznej obywateli UE, a także 

zmotywowanie Komisji Europejskiej 

i krajów członkowskich do promowa-

nia rozwoju wolontariatu sportowego 

poprzez tworzenie przychylnych roz-

wiązań prawnych i możliwości finan-

sowania projektów realizowanych na 

poziomach krajowym i europejskim.

Dlaczego polityka sportowa oparta 

na faktach ekonomicznych?

Sport w ujęciu ekonomicznym jest waż-

nym sektorem gospodarki UE. Jednak-

że ze względu na brak danych w tym 

obszarze, często jest sektorem niedo-

cenianym. Polska jako jeden z nielicz-

nych krajów UE wykonała Rachunek 

Satelitarny Sportu, na podstawie 

którego określono, że sport stanowi 

1,96% wartości PKB i generuje 1,54% 

miejsc pracy. Badanie przeprowadzo-

no na zlecenie Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w Instytucie Statystyki Pub-

licznej Głównego Urzędu Statystycz-

nego. Zespół badawczy pracował pod 

kierunkiem pani profesor Barbary Li-

berdy [fragmenty raportu prezentuje-

my na str. 36 – przyp. red.].

Dane te obrazują, iż sport jest 

ważną dziedziną gospodarki i dofi-

nansowanie na poziomie krajowym 

i europejskim bezpośrednio wpły-

wa na rozwój gospodarki UE i kra-

jów członkowskich.

Chcąc podkreślić ekonomiczny wy-

miar sportu i zachęcić inne kraje UE do 

pozyskiwania danych statystycznych 

dotyczących sektora sportowego, Pol-

ska zaproponuje debatę na ten temat 

podczas Nieformalnego Spotkania Mi-

nistrów ds. Sportu w Krakowie, która 

poprzedzona będzie prezentacją pol-

skich dokonań, w tym badań wpływu 

organizacji Turnieju Finałowego UEFA 

Euro 2012TM na polską gospodarkę 

w ciągu następnych lat.

■ Małgorzata Szukalska-Wrona

Departament Współpracy

Międzynarodowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki



Kalendarz imprez w 2011 r.
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Ogólnopolskie Forum Działaczy Samorządowych

9

Ogólnopolskie seminarium
„Sport dzieci i młodzieży przeciwwagą agresji, frustracji i uzależnień
wśród młodego pokolenia”

Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Departamentu Rozwoju 

i Promocji Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki

Kontynuacja bezpośrednich spotkań przedstawicieli ministerstwa z działaczami samorządowymi 

na temat upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie. Przewidywany udział ok. 60 osób.

Termin i miejsce: 6-7 października 2011 r., Kalisz

Uczestnicy: działacze UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej, nauczyciele wychowania 

fizycznego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych wszystkich szczebli

Szczegółowe informacje dotyczące programu seminariów na stronie internetowej KFSdW – www.federacja.com.pl

Tam również można wypełnić ankietę

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM

„Sport dzieci i młodzieży przeciwwagą agresji, frustracji i uzależnień wśród młodego pokolenia”

Kalisz, 6-7 października 2011 r.

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

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

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

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

Potwierdzenie noclegu z 6 na 7 października 2011 r. (prosimy wpisać tak lub nie)  ...................................................................

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

XIII Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych na basenie krytym
8-11 grudnia 2011 r.

Zawody UKS-ów w sportach wodnych, takich jak: kajak-polo, pływanie, piłka wodna, przeplata-

ne pokazami freestyle’u kajakowego, ratownictwa wodnego i płetwonurkowania. Promocja pływa-

nia i krzewienie zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie. Przewidywany udział 300 osób.

Miejsce i termin: 14-15 listopada 2011 r., Warszawa

Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki we współpracy z przedsiębiorstwem Międzynarodowe Targi Polska

Uczestnicy: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele ogól-

nopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej

Tematyka forum

Upowszechnianie sportu i rekreacji

1. Polityka państwa w zakresie rozwoju sportu i rekreacji - programy i zadania 

realizowane z organizacjami pozarządowymi

2. Samorząd terytorialny kreatorem upowszechniania sportu i rekreacji

3. Aktywność fizyczna i jej uwarun-

kowania na podstawie różnych 

badań populacyjnych

4. Rola samorządów terytorialnych 

w realizacji Narodowego Progra-

mu Zdrowia

Projektowanie i realizacja inwestycji 

sportowych

1. Baza sportowa w gminie, boiska 

wielofunkcyjne „Orlik 2012”

2. Wyposażenie hal sportowych

3. Nowe technologie w budowni-

ctwie obiektów sportowych: pod-

łogi sportowe, sztuczne trawy, na-

wierzchnie syntetyczne

4. Budowa skate parków, wrotkowisk 

i otwartych lodowisk

„Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach 

narzędziem promocji sportu powszechnego” połączone 

z udziałem w IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury 

Miejskiej i Drogowej Infrastruktury

Udział w uroczystym otwarciu IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura,

zwiedzanie ekspozycji targowych, spotkania z wystawcami

Temat numeru       
 sport dla wszystkich
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Rok 2011 jest Europejskim Ro-

kiem Wolontariatu. Z tej okazji Komi-

sja Europejska przy współpracy z Mini-

sterstwem Pracy i Polityki Społecznej 

organizuje dwa tygodnie świętowa-

nia wolontariatu w Polsce. W nowo-

czesnym pawilonie, w samym sercu 

Warszawy będą się prezentować naj-

różniejsze organizacje z całego kra-

ju, które współpracują z wolontariu-

szami. Poszczególne dni poświęcone 

będą wolontariatowi w różnych ob-

szarach aktywności społecznej. Dni 

Wolontariatu Sportowego przypa-

dają na 13 i 14 września - to miejsce 

i przestrzeń dla Was.

Wolontariat sportowy jest zjawi-

skiem ekscytującym i dającym wie-

le możliwości: jego potencjał wzmac-

nia działania organizacji sportowych, 

ale też jest przykładem fantastyczne-

go zaangażowania obywatelskiego na 

rzecz społeczności lokalnych. W wielu 

miejscach w Polsce wolontariat spor-

towy działa prężnie, ale też wiele or-

ganizacji chciałoby go usprawnić i się 

go nauczyć. Dni Wolontariatu Sporto-

wego pozwolą nam wypromować or-

ganizacje sportowe i ich działania spo-

łeczne. 

Udział w Dniach 
Wolontariatu Sportowego 

daje Wam możliwość: 
• pokazania Waszych działań pod 

kątem współpracy z wolontariu-

szami

• poznania innych organizacji 

(w tym zagranicznych!); poznania 

się i wymiany doświadczeń

• kontaktu z osobistościami sportu

• wzięcia udziału w bezpłatnych 

warsztatach na temat finanso-

wania wolontariatu i zarządzania 

nim

Formy Waszej obecności 
w pawilonie

Stoiska Organizacji
W specjalnej przestrzeni pawi-

lonu będziecie mogli prezentować 

ofertę Waszej organizacji, rozmawiać 

z odwiedzającymi pawilon (będą to 

przechodnie, ale i przyjezdni z innych 

organizacji, z wielu instytucji). Może-

cie zaprosić własnych wolontariuszy, 

zrobić warsztat, animację.

Konferencja 
W sali konferencyjnej odbędzie 

się prezentacja najlepszych rozwiązań 

z zakresu wolontariatu sportowego - 

pokażemy wtedy najciekawsze pre-

zentacje.

Dodatkowa promocja 
W holu głównym namiotu będzie 

ekran, na którym będziemy wyświet-

lać filmy o Waszym wolontariacie na-

kręcone przez Was.

Warsztaty
W przestrzeni warsztatowej odbę-

dą się dwa warsztaty: jeden z zakresu 

pozyskiwania środków na wolontariat, 

drugi o zarządzaniu wolontariatem. 

Jak się zgłaszać? 
• Prezentacja. Przygotujcie krót-

ką prezentację na temat Waszych 

działań (najlepiej w formacie Po-

wer Point). Przedstawcie na niej co 

robicie, pokażcie Waszych wolon-

tariuszy, Wasze imprezy - zwróćcie 

szczególną uwagę na zmiany, ja-

kie zaszły w Waszym klubie/orga-

nizacji/społeczności dzięki wolon-

tariatowi.

Interesują nas Wasze sposoby na 

pozyskiwanie wolontariuszy, motywo-

wanie ich, długotrwałą współpracę - 

możecie stać się inspiracją dla wielu in-

nych organizacji. 

• Krótki film o Waszym wolontaria-

cie - w trakcie wakacyjnych miesię-

cy macie na pewno wiele imprez, 

których organizacja i atmosfera 

zasługują na uwiecznienie. Zachę-

camy Was do stworzenia krótkich 

filmów i przesłania nam.

Czekamy na Wasze 
zgłoszenia

do końca sierpnia!
Kontakt:

Aleksandra Gołdys

Projekt Społeczny 2012

a.goldys@ps2012.pl

Małgorzata Szukalska-Wrona

Ministerstwo Sportu i Turystyki

szukalska@msport.gov.pl

„Dni wolontariatu sportowego
w pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011”
Warszawa, Plac Defilad, 13-14 września 2011 r.

Pokaż swoją organizację

w trakcie Dni Wolontariatu Sportowego
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Ogólnopolska Inauguracja
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - Toruń, 28 maja 2011 r.

Tym razem Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich powierzyła 

przygotowanie Ogólnopolskiej Inauguracji Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich Toruniowi.

Dlaczego Toruń? Bo Toruń jest 

Miastem Sportu, o tym wiedzą wszy-

scy w Polsce i nie tylko. Toruń to Mo-

toarena - najpiękniejszy stadion żuż-

lowy na świecie. Toruń to 13 Orlików 

tu, turystyki i rekreacji ruchowej wśród 

mieszkańców. Dlatego właśnie Euro-

pejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 

pokazuje ogromny potencjał toruń-

skiej kultury fizycznej. Wspólną ofertę, 

wszystkim 20 tys. uczestników ogrom-

nego festynu „Bądźmy Razem”. W To-

runiu to wszystko działo się naprawdę 

i zrobiło ogromne wrażenie na pre-

zesie Krajowej Federacji Sportu dla 

Wszystkich Mieczysławie Borowym 

i pozostałych gościach.

Głównymi organizatorami impre-

zy były Caritas Diecezji Toruńskiej z ks. 

prałatem Danielem Adamowiczem 

na czele oraz Toruński Związek TKKF 

pod przewodnictwem prezesa Ry-

szarda Kowalskiego. Festyn nie od-

byłby się jednak, gdyby nie ponad 30 

firm, organizacji, klubów sportowych, 

które wzięły udział w organizowaniu 

tego przedsięwzięcia.

Ale to jeszcze nie wszystko, co To-

ruń miał w tym dniu do zaproponowa-

nia. W centrum miasta na Rynku Sta-

Przez kilkanaście lat impreza była 

jednodniowa – rozgrywana jako Spor-

towy Turniej Miast i Gmin. Od trzech 

lat turniej został przekształcony w Eu-

ropejski Tydzień Sportu dla Wszyst-

kich. Postanowiono, że jego data bę-

dzie niezmienna. Co roku Tydzień 

Sportu zaczyna się w Dniu Matki, 

a kończy w Dniu Dziecka.

Główną ideą jest zachęcenie jak 

największej liczby osób do uprawiania 

rekreacji. Pokazanie, że można inaczej 

spędzać wolny czas – nie przed tele-

wizorem czy komputerem. Organiza-

torem imprezy na szczeblu ogólno-

polskim jest Krajowa Federacja Sportu 

dla Wszystkich, zaś na terenie nasze-

go województwa - Mazowieckie TKKF. 

Koordynatorem imprezy w powiecie 

sierpeckim zostało Ognisko TKKF „Ku-

buś”. Sportowy Tydzień nie mógłby się 

odbyć, gdyby nie współpraca samo-

rządu gminy Sierpc i działających na 

jej terenie klubów sportowych, placó-

wek oświatowych, jednostek OSP, za-

kładów pracy i urzędów. Honorowy 

patronat na Mazowszu objął marsza-

łek Adam Struzik.

Gmina Sierpc rywalizowała w gru-

pie drugiej, od 5 tys. do 7,5 tys. miesz-

kańców. W Białyszewie zorganizowano 

wojewódzką inaugurację Mazowie-

ckiego Sportowego Turnieju Miast 

i Gmin. Połączono ją z otwarciem kom-

pleksu boisk. Na uroczystość przyby-

li m.in. Mieczysław Borowy – prezes 

Zarządu Głównego TKKF i Krajowej Fe-

deracji Sportu dla Wszystkich, Jacek 

Bączkowski - prezes Mazowieckiego 

TKKF, Radosław Lewandowski - kie-

rownik Delegatury Urzędu Wojewódz-

kiego, Michał Twardy - dyrektor Dele-

gatury Urzędu Marszałkowskiego, Jan 

Laskowski - starosta Powiatu Sierpe-

ckiego. Zgromadzonych powitał wójt 

gminy Sierpc Tadeusz Prekurat. Przy-

pomniał historię budowy stadionu. 

Zaakcentował duży wkład działaczy 

i zawodników LKS „Orzeł” Goleszyn.

- To dzięki nim powstał nowoczes-

ny kompleks boisk. Szczególnie nale-

ży podkreślić jakość trawiastej płyty 

do gry w piłkę nożną. Wasze zaanga-

żowanie spowodowało, że możemy 

dziś go przekazać oficjalnie do użytku 

– mówił wójt.

Wstęgę przecinali: Mieczysław Bo-

rowy, Michał Twardy, Radosław Le-

wandowski, Jan Laskowski, Tadeusz 

Prekurat i Piotr Czajkowski – kapitan 

drużyny seniorów LKS „Orzeł”. Boiska 

poświęcił ks. Ryszard Berk.

Goście byli pod wrażeniem no-

wego kompleksu sportowego. - Nie 

spodziewaliśmy się, że w tym zakąt-

ku można zobaczyć kawałek Europy. 

Macie obiekt, którego nie powstydzi-

łaby się Warszawa, Kraków, Gdańsk – 

stwierdził Mieczysław Borowy.

Część sportowa rozpoczęła się od 

występu zespołu tanecznego Młodzie-

żowej Orkiestry Dętej OSP. Później aero-

bik dla wszystkich uczestników popro-

wadziła instruktor Justyna Adamska. 

Na murawie stadionu ćwiczyły przed-

szkolaki, uczniowie szkół podstawo-

wych i gimnazjaliści. Obok nich stanęli 

nauczyciele, biegacze, siatkarze, piłka-

rze nożni i mieszkańcy gminy. Ubrana 

w pomarańczową koszulkę z logo Ty-

godnia Sportu ćwiczyła również skarb-

nik Margota Zimerman.

Po udanym początku przystąpiono 

do rozgrywania poszczególnych kon-

kurencji. Najpierw rozegrano strzały 

do bramki w wykonaniu VIP-ów. Cał-

kiem nieźle radził sobie starosta sier-

pecki, ale i on musiał uznać wyższość 

Piotra Grzybowskiego, skarbnika ZG 

TKKF w Warszawie.

Młodzież po raz pierwszy wypró-

bowała nową bieżnię. Na 60 metrów 

pierwsze rekordy ustanowili Marzena 

Zasadowska z Sudrag (9,03) i Rafał 

Smarzewski z Bledzewa (8,50). Naj-

lepsi na 100 metrów byli Ewelina Kę-

pińska (15,30) i Mateusz Mazurowski 

(11,79) - oboje z Gimnazjum w Borko-

wie Kościelnym. Wynikiem 3650 m za-

kończył test Coopera, czyli bieg na 

wybudowanych, a kolejnych 5 realizo-

wanych. Toruń to kilkadziesiąt klubów, 

w tym kilkanaście w ekstralidze. Toruń 

to kilkanaście krytych basenów. Spor-

tową wizytówką miasta są: żużel, ko-

larstwo, wioślarstwo, pływanie, hokej 

na trawie i lodzie oraz koszykówka.

Toruń to przede wszystkim duże 

grono działaczy sportowych, którzy re-

alizują Miejski Program rozwoju spor-

którą koordynuje Urząd Miasta i TKKF, 

realizuje prawie 80 organizacji, a głów-

na impreza inauguracji, czyli Festyn 

Caritasu Diecezji Toruńskiej „Bądźmy 

razem” namacalnie pokazuje siłę i roz-

mach Toruńskiej Kultury Fizycznej.

Trzeba naprawdę się postarać, aby 

wyobrazić sobie w jednym miejscu 

prawie 220 autokarów, 96 stanowisk 

do ćwiczeń, zabawy, relaksu i przede 

romiejskim wyrosła prawdziwa, żywa 

trawa i tam 28 maja mieszkańcy To-

runia, turyści i wszyscy, którzy akurat 

przebywali w mieście, mogli spoży-

wać Europejskie Śniadanie na Trawie.

Relacja z imprez ukazała się w TVP 

Sport, dzięki czemu każdy przed tele-

wizorem mógł przez pół godziny dla 

zdrowia relaksować się z uczestnikami 

Festynu i Śniadania na Trawie.

Za rok zapraszamy do Torunia. Fe-

styn „Bądźmy Razem” odbędzie się 26 

maja 2012 r. Warto w tym dniu odwie-

dzić nasze sportowe, piękne miasto.

■ Ryszard Kowalski

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
Blisko pół tysiąca miast i gmin walczyło o sprzęt sportowy 

w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.

Wśród zgłoszonych była również gmina Sierpc.

W Białyszewie odbyła się wojewódzka inauguracja imprezy.

w Sierpcuw Sierpcu

Na pierwszym planie prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski



12 minut, 19-letni Dariusz Szałe-

cki z Sierpc. Najlepszą kobietą w tym 

sprawdzianie okazała się gimnazja-

listka z Suska Aleksandra Jabłońska 

(2500 m). Najstarszym biegaczem był 

70-letni Ryszard Wiśniewski (2650 

m), zaś biegaczką Krystyna Chojna-

cka (2450 m).

Testowano także boisko do koszy-

kówki. W rzutach zespołowych na czas 

puchary odebrały zespoły ze Szkoły 

Podstawowej w Goleszynie i Gimna-

Trzy pierwsze edycje zorganizowa-

ne zostały przez ZG TKKF, a od 1998 r. 

organizację turnieju przejęła Krajowa 

Federacja Sportu dla Wszystkich.
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XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w Polsce od 1995 r. 

To największa impreza sportu masowego w Polsce. Jej celem głów-

nym jest upowszechnianie kultury fi zycznej wśród najszerszych 

kręgów społeczeństwa.

edycja

STMiG
rok

Liczba

startujących 

miast i gmin

Liczba 

uczestników

IV 1998 386 1 700 000

V 1999 214 1 700 000

VI 2000 284 2 160 000

VII 2001 239 2 200 000

VIII 2002 343 2 514 792

IX 2003 428 3 114 482

X 2004 448 3 440 147

XI 2005 551 4 094 240

XII 2006 587 4 128 641

XIII 2007 416 3 267 000

XIV 2008 555 3 499 661

XV 2009 649 4 938 999

XVI 2010 528 3 667 618

XVII 2011 497 2 816 872
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zjum w Susku. Rekordem w skakan-

ce zespołowej może się poszczycić SP 

Sudragi - 56 razy. Pierwsze mecze siat-

kówki wygrali gimnazjaliści z Suska. 

Na boisku piłki nożnej rozegrano tak-

że kilka spotkań. 

Podczas Europejskiego Tygo-

dnia Sportu dla Wszystkich w gminie 

Sierpc każdego dnia były organizowa-

ne festyny, gry i zabawy rekreacyjne, 

turnieje gier sportowych. Można było 

sprawdzić wydolność swojego organi-

zmu w teście Coopera – biegu na 12 

minut.

Dla zwycięzców były dyplomy, me-

dale, statuetki i pamiątkowe koszulki.

■ Anna Matuszewska

W latach 2009–2010 Krajowa Fede-

racja Sportu dla Wszystkich na zlecenie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki organi-

zowała Europejski Tydzień Sportu dla 

Wszystkich, w ramach którego rozgry-

wany był XV i XVI Sportowy Turniej Miast 

i Gmin. Mimo że inicjatywa rozszerzenia 

formuły Światowego Dnia Sportu Chal-

lenge Day wyszła z organizacji TAFISA 

(The Association For International Sport 

for All), oprócz Polski żaden z krajów 

członkowskich nie przystąpił do jej reali-

zacji w praktyce. Challen-

ge Day rozgrywany był 

dalej na starych zasadach. 

Światowy Dzień Sportu 

Challenge Day organizo-

wany przez TAFISA w roku 

2011 w niezmienionej for-

mie odbył się 25 maja.

W roku 2011, konty-

nuując rozpoczęte dzia-

łania, po raz trzeci w tym 

samym terminie - od 26 

maja do 1 czerwca (od 

Dnia Matki do Dnia 

Dziecka), na podobnych 

zasadach KFSdW zorgani-

zowała Europejski Tydzień 

Sportu dla Wszystkich 

– XVII Sportowy Turniej 

Miast i Gmin. Niezmiennie 

celem głównym imprezy 

jest aktywizacja ruchowa 

jak największej liczby naszych obywate-

li, szczególnie tych, którzy nie uprawiają 

sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowa-

dzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Cel
- Propagowanie różnych dyscyplin 

sportowych

- Propagowanie gier i zabaw rekrea-

cyjnych

- Wyławianie talentów sportowych

- Aktywizacja fizyczna osób w różnym 

wieku i o różnej sprawności ruchowej

Warunkiem zaliczenia uczestni-

ctwa w XVII Sportowym Turnieju Miast 

i Gmin był udział w zorganizowanych 

imprezach: grach sportowych i rekre-

acyjnych, zawodach (np. tanecznych, 

wędkarskich itp.), w turystyce lub in-

nej formie aktywności ruchowej. Obo-

wiązkowe zajęcia z wychowania fizycz-

nego w szkołach nie były zaliczane do 

uczestnictwa w turnieju.

Prawo startu mieli wszyscy miesz-

kańcy danej miejscowości zameldowa-

ni na pobyt stały lub czasowy oraz pra-

cujący lub uczący się w niej.

Startujące miejscowości klasyfi-

kowane były w sześciu grupach, w za-

leżności od liczby mieszkańców: I gru-

pa do 5 tys., II od 5 do 7,5 tys., III od 7,5 

do 15 tys., IV od 15 do 40 tys., V od 40 

do 100 tys. i grupa VI - powyżej 100 tys. 

mieszkańców.

O punktach zdobytych przez dane 

miasto lub gminę decydowały trzy kry-

teria:

1. Porównanie procentowe licz-

by osób startujących w turnieju 

z ogólną liczbą mieszkańców.

2. Środki finansowe miasta lub gmi-

ny wydatkowane na kulturę fizycz-

ną – zgodnie z wykonanym budże-

tem za rok 2010, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca.

3. Przeprowadzenie, wraz z opraco-

waniem wyników, sprawdzianu wy-

dolności organizmu pod nazwą Test 

Coopera. O zajętym miejscu decy-

duje liczba startujących w teście.

Grupa I (do 5 tys. mieszkańców)

Poz. Nazwa miasta-gminy MiG Województwo

1 Ustronie Morskie G zachodniopomorskie

2 Stepnica G zachodniopomorskie

3 Mucharz G małopolskie

4 Dziwnów M zachodniopomorskie

5 Rojewo G kujawsko-pomorskie

Laureaci Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin

26 maja - 1 czerwca 2011 r.
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6 Sławoborze G zachodniopomorskie

7 Osina G zachodniopomorskie

8 Lubomino G warmińsko-mazurskie

9 Rejowiec Fabryczny M lubelskie

10 Ostroróg MiG wielkopolskie

Grupa II (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)

1 Rybno G warmińsko-mazurskie

2 Sierpc G mazowieckie

3 Postomino G zachodniopomorskie

4 Zbąszyń M wielkopolskie

5 Sitkówka-Nowiny G świętokrzyskie

6 Skarżysko Kościelne G świętokrzyskie

7 Ornontowice G śląskie

8 Łubianka G kujawsko-pomorskie

9 Ludwin G lubelskie

10 Opinogóra Górna G mazowieckie

Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)

1 Strawczyn G świętokrzyskie

2 Pełczyce MiG zachodniopomorskie

3 Brusy MiG pomorskie

4 Popielów G opolskie

5 Lubawa G warmińsko-mazurskie

6 Nowy Wiśnicz MiG małopolskie

7 Oborniki Śląskie MiG dolnośląskie

8 Nowogród Bobrzański MiG lubuskie

9 Zduńska Wola G łódzkie

10 Ełk G warmińsko-mazurskie

Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)

1 Tarnowo Podgórne G wielkopolskie

2 Szubin MiG kujawsko-pomorskie

3 Sulechów MiG lubuskie

4 Środa Wielkopolska G wielkopolskie

5 Sokołów Małopolski MiG podkarpackie

6 Rawa Mazowiecka M łódzkie

7 Dąbrowa Tarnowska MiG małopolskie

8 Żnin MiG kujawsko-pomorskie

9 Mikołów G śląskie

10 Długołęka G dolnośląskie

Grupa V (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców)

1 Puławy M lubelskie

2 Jastrzębie-Zdrój MiG śląskie

3 Jelenia Góra MiG dolnośląskie
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4 Starachowice M świętokrzyskie

5 Suwałki M podlaskie

6 Ostrowiec Świętokrzyski M świętokrzyskie

7 Przemyśl M podkarpackie

8 Chełm M lubelskie

9 Wieliczka MiG małopolskie

10 Otwock MiG mazowieckie

Grupa VI (ponad 100 tys. mieszkańców)

1 Toruń MiG kujawsko-pomorskie

2 Łódź-Widzew MiG łódzkie

3 Tarnów M małopolskie

4 Gdańsk MiG pomorskie

5 Dąbrowa Górnicza M śląskie

6 Olsztyn M warmińsko-mazurskie

7 Poznań MiG wielkopolskie

8 Kraków MiG małopolskie

9 Zielona Góra M lubuskie

10 Gdynia MiG pomorskie

Województwo

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Liczba

MiG

Liczba

startujących

Dolnośląskie 1 1 582 3 2 026 8 12 852 9 31 346 1 10 919 2 25 304 24 84 029

Kujawsko-pomorskie 6 7 540 11 12 149 12 31 602 7 62 352 1 870 2 17 672 39 132 185

Lubelskie 2 6 013 6 22 312 1 583 3 10 459 2 43 735 0 0 14 83 102

Lubuskie 0 0 0 0 1 2 259 2 19 546 0 0 1 11 303 4 33 108

Łódzkie 2 41 520 1 1 258 1 2 502 2 95 870 1 822 1 82 630 8 224 602

Małopolskie 2 6 046 5 14 580 15 54 129 13 122 520 3 9 583 2 41 549 40 248 407

Mazowieckie 0 0 4 54 719 3 6 197 5 18 138 2 15 925 2 26 159 16 121 138

Opolskie 0 0 1 1 513 2 11 341 0 0 1 2 321 0 0 4 15 175

Podkarpackie 1 324 2 8 592 4 4 259 3 11 361 2 8 974 0 0 12 33 510

Podlaskie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 685 0 0 2 36 685

Pomorskie 16 15 205 10 9 482 25 44 854 9 66 964 1 2 814 2 32 711 63 172 030

Śląskie 2 3 887 6 9 696 4 10 043 7 21 953 5 27 298 5 86 056 29 158 933

Świętokrzyskie 7 5 851 5 25 305 12 96 990 6 17 668 3 101 748 1 40 600 34 288 162

Warmińsko-mazurskie 20 31 073 19 25 236 19 54 226 14 47 704 1 23 100 1 13 092 74 194 431

Wielkopolskie 5 8 549 8 23 323 14 29 113 11 390 042 1 2 038 2 22 364 41 475 429

Zachodniopomorskie 32 83 764 18 39 500 22 73 274 17 233 171 3 79 347 1 6 890 93 515 946

Łącznie w grupach 96 211 354 99 249 691 143 434 224 108 1 149 094 29 366 179 22 406 330 497 2 816 872

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 26 maja - 1 czerwca 2011 r. XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

Zestawienie liczb sklasyfikowanych miast i gmin oraz liczb startujących

Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl

Zdjęcia z ETSdW w Toruniu i Sierpcu prezentujemy także na 2. stronie okładki.
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Sportowy Turniej Miast i Gmin
Gorlice

Klucze

Podczas imprezy zorganizowanej od 3 do 5 czerwca 2011 r. na za-

mojskich boiskach, bieżniach, kortach i matach rywalizowało kil-

kuset młodych zawodników. O medale walczyli piłkarze ręczni, 

siatkarki, tenisiści, zapaśnicy, badmintoniści i lekkoatleci.

XVII Międzynarodowy Festiwal Sportu
Dzieci i Młodzieży 3-5.06.2011 r., Zamość

W 
festiwalu wzięło udział 

17 ekip sportowych 

z 6 państw: Białoru-

si (Brześć), Holandii 

(Helmond), Łotwy (Sigulda), Polski 

(Zamość, Tomaszów Lubelski, Suche-

dniów, Ostrówek, Tarnopol, Wierzbica, 

Wysokie, Żyraków), Słowacji (Barde-

jov) i Ukrainy (Dniepropietrowsk, Uż-

gorod, Łuck, Lwów, Kowel).

Zawody rozgrywane były w 6 dy-

scyplinach: lekkoatletyka (na stadio-

nie OSiR), tenis ziemny (na kortach 

Klubu Tenisowego Return Zamość), 

badminton (w hali sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Zamościu), piłka 

ręczna (na dużej hali OSiR), piłka siat-

kowa (w hali Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 5 w Zamościu), zapasy 

(na małej hali OSiR).

Po zmaganiach sportowych mło-

dzież zwiedzała zamojską Starów-

Równolegle z festiwalem odbywa-

ło się seminarium „Sport dla wszyst-

kich strategią jutra” w sali konferen-

cyjnej Hotelu Renesans w Zamościu, 

zorganizowane przez Krajową Fede-

rację Sportu dla Wszystkich na zle-

cenie Ministerstwa Sportu i Tury-

styki.

Uczestniczyli w nim przedstawi-

ciele resortów i urzędów centralnych 

z kraju i zagranicy, naukowcy akade-

mii wychowania fizycznego i innych 

wyższych uczelni, kierownicy ekip 

uczestniczących w XVII Międzyna-

rodowym Festiwalu Sportu Dzieci 

i Młodzieży - Zamość 2011, działacze 

klubów sportowych i stowarzyszeń 

kultury fizycznej.

Uroczyste otwarcie festiwalu na dużej 

hali OSiR. Od lewej: Marcin Zamoyski 

– prezydent Zamościa, Mieczysław Bo-

rowy – prezes Krajowej federacji Spor-

tu dla Wszystkich

Fot. KFSdW

kę i oglądała inscenizację oblęże-

nia twierdzy Zamość przez Szwedów 

podczas „potopu szwedzkiego” 25 lu-

tego 1656 r.
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Klasyfikacja generalna

województwo
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śląskie 1 100 41 37 71 52 0 0 11 90 29 36 64 6 48 74 660 1

wielkopolskie 15 38 46 14 5 18 0 0 53 7 22 27 6 19 60 48 378 2

mazowieckie 2 0 36 13 36 7 0 0 23 1 5 0 30 14 24 0 191 3

dolnośląskie 0 1 10 40 28 16 0 0 0 20 51 0 0 0 8 0 174 4

łódzkie 0 0 0 21 6 0 0 0 3 38 11 0 8 0 26 14 127 5

pomorskie 0 0 0 31 2 19 0 0 0 0 10 0 16 0 0 0 78 6

zachodniopomorskie 10 0 11 5 0 8 0 0 14 0 16 0 0 0 8 0 72 7

lubuskie 0 4 8 15 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0 62 8

kujawsko-pomorskie 11 0 4 0 3 24 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 51 9

świętokrzyskie 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 19 10

Od 9 do 12 czerwca br. w Central-

nym Ośrodku Sportowo-Szkolenio-

wym TKKF w Sierakowie odbywał się 

kolejny Ogólnopolski Festiwal Sportu 

i Zdrowia z udziałem ekip z 12 woje-

wództw. Najliczniejsze były reprezenta-

cje województw śląskiego, wielkopol-

skiego i dolnośląskiego. Łącznie prawie 

2 tys. osób - dzieci, młodzieży, doro-

słych, a także całych rodzin. Do udziału 

w sportowych zmaganiach przystąpili 

również zaproszeni mieszkańcy Siera-

kowa, Międzychodu, Kwilcza, Wronek...

Po przepięknym koncercie Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej Vivat z Sie-

rakowa, sponsorowanej przez Warta 

Glass Group, uroczystego otwarcia 

dokonali: Romuald Ajchler - poseł 

na Sejm RP, Tomasz Wiktor - dyrek-

tor Departamentu Sportu i Turystyki 

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkow-

skiego, Julian Mazurek - Starosta Mię-

dzychodzki, a także Witold Macio-

łek - nowo wybrany burmistrz Miasta 

i Gminy Sieraków.

Otwarcia Ogólnopolskiego Festi-

walu dokonał Mieczysław Borowy - 

prezes Krajowej Federacji Sportu dla 

Wszystkich.

A oto wyniki festiwalu:

Piłka nożna - Mężczyźni, rocznik 1971

i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Apollo Otwock mazowieckie 20 pkt.

2. Siemianowice Śląskie śląskie 16 pkt.

3. TKKF Chrobry Jastrzębie Zdrój śląskie 12 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Katowice śląskie 20 pkt.

2. Będzin śląskie 16 pkt.

3. Kwidzyn pomorskie 12 pkt.

Siatkówka - Kobiety

1. Dzikusy I Łódź łódzkie 20 pkt.

2. Dzikusy II Łódź łódzkie 16 pkt.

3. Konin wielkopolskie 12 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Stilon Gorzów Wielkopolski lubuskie 20 pkt.

2. Konin wielkopolskie 16 pkt.

3. Otwock mazowieckie 12 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Konin wielkopolskie 20 pkt.

2. Częstochowa śląskie 16 pkt.

3. Pionier Jastrzębie Zdrój śląskie 12 pkt.
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Koszykówka uliczna 3-osobowa

1. Sokół I, wielkopolskie, 20 pkt.

Tenis ziemny

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Aleksandra Górna, wielkopolskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Patryk Gryziak, mazowieckie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Andrzej Jankowski, wielkopolskie, 10 pkt.

Dart

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Monika Walentynowicz, pomorskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Przemysław Godlewski, łódzkie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Dorota Wachońska, wielkopolskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Andrzej Lewandowski, dolnośląskie, 10 pkt.

Kręgle

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Agnieszka Brewińska, lubuskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Zbigniew Matuszek, śląskie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Anna Wegżyn, dolnośląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Ireneusz Kopczyński, dolnośląskie, 10 pkt.

Ringo

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Iwona Gil, śląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Sebastian Kuchta, mazowieckie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Joanna Kaszyńska, śląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Wojciech Majchrzak, śląskie, 10 pkt.

Tenis stołowy

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Sonia Staszek, łódzkie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Paweł Brzecki, dolnośląskie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Joanna Kaszyńska, śląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Tadeusz Gaudyn, śląskie, 10 pkt.

Wędkarstwo - Mężczyźni

1. Władysław Jędrzgoczak, zachodniopomorskie, 10 pkt.

Łyżworolki

Kobiety

1. Elżbieta Charabin, wielkopolskie, 10 pkt.

Mężczyźni

1. Patryk Pelczar, śląskie, 10 pkt.

Pływanie, 50 m stylem dowolnym

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Martyna Zielińska, lubuskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Adam Bosek, lubuskie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Jolanta Sputo, śląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Jarosław Kras, śląskie, 10 pkt.

Rzut podkową

Kobiety, rocznik 1971 i młodsze (40 lat i młodsze)

1. Anna Skawina, dolnośląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1971 i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Waldemar Weichbrodt, kujawsko-pomorskie, 10 pkt.

Kobiety, rocznik 1970 i starsze (41 lat i starsze)

1. Jadwiga Ściboch, śląskie, 10 pkt.

Mężczyźni, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Robert Katolik, śląskie, 10 pkt.
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Siatkówka plażowa - Miks, rocznik 1971

i młodsi (40 lat i młodsi)

1. Walczak, Kortylewski wielkopolskie 20 pkt.

2. Miarka, Nowicka śląskie 16 pkt.

3. Kocemba, Wachowski wielkopolskie 12 pkt.

Miks, rocznik 1970 i starsi (41 lat i starsi)

1. Chrobry I śląskie 20 pkt.

2. Chrobry II śląskie 16 pkt.

3. Twardy, Mlatowski łódzkie 12 pkt.

T
oruńskie Towarzystwo Krze-

wienia Kultury Fizycznej od 

lat organizuje „Miesiąc dla 

Zdrowia”.

Z początkiem maja tego roku wy-

startowała 26. edycja kampanii, w któ-

rej co roku uczestniczą tysiące miesz-

kańców. Akcja polega na tym, że przez 

cały miesiąc torunianie mogą bezpłat-

nie korzystać z fitness klubów, siłow-

ni, pływalni i sal gimnastycznych. Mają 

też darmowy dostęp do lekarzy i die-

tetyków. W tym roku jednak organiza-

torzy poszli jeszcze dalej.

Po raz pierwszy do naszej kampa-

nii zgłosiła się Wyższa Szkoła Banko-

wa, która zaoferowała, że może prze-

prowadzać testy sprawnościowe. 

Pomyśleliśmy, że to świetna metoda 

motywacyjna i warto byłoby rozpro-

pagować ją wśród mieszkańców.

Testy sprawnościowe pokazują, 

w jakiej jesteśmy kondycji. Na przy-

kład test Coopera polega na prze-

biegnięciu jak najdłuższego dystansu 

w ciągu 12 minut. Jak o nas świad-

czy pokonany dystans, odczytuje się 

w specjalnej tabeli, uwzględniającej 

wiek i płeć.

Podobnie skonstruowany jest test 

marszowy, będący takim „chodzo-

nym Cooperem”, oraz test pływacki - 

tu mamy do dyspozycji sześć minut 

na basenowym torze. Testy mierzą też 

gibkość. Łatwo ją sprawdzić, robiąc 

skłon i mierząc odległość palców od 

ziemi. Większość ludzi nie jest w stanie 

dotknąć podłogi. Najlepsi udowadnia-

ją jednak, że jest to nie tylko wykonal-

ne, ale da się nawet zrobić, jeśli stoimy 

na podwyższeniu. Są też testy spraw-

dzające siłę mięśni brzucha (przez licz-

bę „brzuszków” wykonanych w ciągu 

minuty).

Testy to doskonałe 

narzędzie motywacyj-

ne. Na pewno dopin-

gująco działa sytua-

cja, kiedy ma się 30 lat, 

a tabela pokazuje, że 

nasz wynik odpowia-

da... 60-latkowi.

Ważne jest, żeby te-

sty powtarzać. Dlatego 

przygotowaliśmy nie 

tylko broszury informu-

jące, jak test przepro-

wadzić, ale też dzien-

niczki testowe. Dzięki 

nim można obserwo-

wać, jak poprawia się 

nasza kondycja. Broszu-

ry i dzienniczki mógł 

w TKKF dostać każdy. Ci, 

którzy woleli przepro-

wadzić testy pod okiem 

fachowca, mogli skon-

taktować się z Wyższą 

Szkołą Bankową.

TKKF chciał jednak 

trafić do najmłodszych 

torunian i do przepro-

wadzenia testów za-

chęcał nauczycieli wf, 

pracujących w toruń-

skich szkołach. Ogól-

na kondycja młodego 

pokolenia jest fatal-

na. Uczniowie często 

są w gorszej formie niż 

30- i 40-latki. Zdarzają 

się tacy, którzy nie są 

w stanie zrobić dwóch 

poprawnych „brzusz-

ków”. Dla nich samych 

to często szok.

■ Ryszard Kowalski

Testuj swoją kondycję
Wielu nastolatków nie jest w stanie zrobić kilku 

brzuszków, trzydziestolatki ledwie zipią po wejściu 

na trzecie piętro.

TKKF ma pomysł, jak poprawić kondycję naszego 

społeczeństwa.
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Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu

Świadectwo szkoły średniej, dyplom 
wyższej uczelni - dziś to już za mało, żeby 
zrobić błyskotliwą karierę. Dobry pra-
cownik musi stale podnosić swoje kwa-
lifikacje, musi być również przygotowa-
ny na zmianę pracy lub na nowy zawód. 
Szkolenia przynoszą korzyści zarówno 
pracownikowi, jak i pracodawcy. Zale-
ty uczestnictwa w różnego rodzaju kur-
sach to krótki czas trwania takiego kur-
su, możliwość uzyskania dyplomu lub 
certyfikatu poświadczającego nabytą 
wiedzę oraz - co najważniejsze - zdoby-
cie umiejętności do wykonywania no-
wego zawodu.

Nowa Ustawa o sporcie z dnia 25 
czerwca 2010 r. spowodowała chwilo-
we „zamieszanie” wokół szkolenia i na-
dawania tytułów zawodowych w Rekre-
acji Ruchowej (Sporcie dla Wszystkich). 
Można też dobitniej stwierdzić, że ze-
pchnęła ten temat na margines usta-
wodawczy. W myśl tej ustawy tytuł za-
wodowy instruktora rekreacji ruchowej 
nie jest obowiązkowy, co w teorii ozna-
cza, że zajęcia w Sporcie dla Wszystkich 
może poprowadzić każdy, komu przyj-
dzie na to ochota.

W odpowiedzi na te zmiany Za-
rząd Główny TKKF w Uchwale z dnia 
30.03.2010 r., w porozumieniu z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki oraz Mi-
nisterstwem Pracy i Polityki Społecznej 
powołał Krajowy Ośrodek Metodycz-
no-Szkoleniowy TKKF w Toruniu (KOM-
Sz TKKF). Od września br. ma on pełnić 
rolę ogólnopolskiego koordynato-
ra szkoleń instruktorów rekreacji ru-
chowej. Dotychczas było to zadanie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6 maja 2011 r. w Toruniu odbyło 
się seminarium zorganizowane wspól-
nie przez ZG TKKF, TZ TKKF oraz KOM-
Sz TKKF, którego tematem było właś-
nie nadawanie tytułów zawodowych 
w rekreacji ruchowej. Uczestniczy-
ło w nim ponad 40 osób reprezentu-
jących instytucje szkolące przyszłych 
instruktorów. Każdy uczestnik se-
minarium doskonale orientował się 
w błędach dotychczas funkcjonują-
cego systemu szkoleń. Różny poziom 
wykształcenia, jaki reprezentowa-

li absolwenci kursów, mimo jednoli-
tych programów szkoleń użyczanych 
przez TKKF, fikcyjne kursy, które od-
bywały się tylko na papierze - to tyl-
ko najważniejsze z nich. Brak kontroli 
ze strony ministerstwa oraz TKKF spo-
wodował, że wiarygodność legityma-
cji wydawanych przez ministerstwo 
budziła spore wątpliwości. Czy to dla-
tego Ministerstwo Sportu i Turystyki 
zrezygnowało z firmowania tych szko-
leń? Cezary Grzanka, zastępca dyrek-
tora Departamentu Rozwoju i Promo-
cji Sportu, który również uczestniczył 
w seminarium uważa, że błędnym 
stwierdzeniem jest to, iż ministerstwo 
w nowej Ustawie o sporcie wykluczy-
ło rekreację. Brak obowiązku posiada-
nia tytułu zawodowego w Sporcie dla 
Wszystkich jest według ministerstwa 
krokiem w kierunku liberalizacji i od-
dania rekreacji w sferę wolnej działal-
ności. Cezary Grzanka przyznaje jed-
nak, że powstanie takiej instytucji jak 
Krajowy Ośrodek, która sprawować 
ma nadzór nad organizowanymi szko-
leniami, jest potrzebne. Zgodność co 
do słuszności intencji powstania Kra-
jowego Ośrodka Metodyczno-Szkole-
niowego TKKF w Toruniu zarówno ze 
strony ministerstwa, jak i wszystkich 
uczestników seminarium dało zielone 
światło dla działalności tej instytucji.

A na czym dokładnie ma pole-
gać ta działalność? Na początku KOM-
Sz TKKF wydaje zgody na korzystanie 
z programów kształcenia kadr instruk-
torów rekreacji ruchowej TKKF. Do-
stępne są programy 24 specjalności, 
w tym nowość - kurs na Trenera Oso-
bistego. Pierwsza edycja tego szkole-
nia planowana jest na sierpień br. i jest 
organizowana przez Toruński Zwią-
zek TKKF w Centralnym Ośrodku Spor-
towo-Szkoleniowym TKKF w Sierako-
wie. Krajowy Ośrodek przyjmuje także 
wnioski o zatwierdzenie konkretnego 
kursu, które do jego siedziby przesyła-
ją firmy od lat organizujące tego typu 
szkolenia. Taki wniosek musi spełniać 
ściśle określone zasady ustalone przez 
KOM-Sz TKKF. Powstały one nie po to, 
aby uprzykrzyć życie organizatorom 

kursów, ale aby dać gwarancję uczest-
nikom kursu jak najlepszego i profe-
sjonalnego przygotowania do przy-
szłego zawodu. Pracownicy powstałej 
instytucji oraz członkowie Komisji Me-
todyczno-Szkoleniowej ZG TKKF będą 
również wizytować prowadzone kursy, 
żeby - wydając jednolite dla wszystkich 
legitymacje potwierdzające posiada-
ne kwalifikacje - Krajowy Ośrodek miał 
pewność, że nadawany tytuł zawodo-
wy powinien zostać przyznany. Wszel-
kie aktualne informacje dotyczące za-
twierdzania poszczególnych etapów 
wniosków, a także wzory wymaganych 
dokumentów można znaleźć na stro-
nie internetowej www.maraton.pl.

- Pragniemy stworzyć nowy, solid-
ny system szkolenia, który da gwaran-
cję uczestnikom szkoleń oraz praco-
dawcom, że każdy przyszły instruktor 
rekreacji ruchowej, posiadający tytuł 
zawodowy nadany przez naszą insty-
tucję, będzie profesjonalnie przygoto-
wanym specjalistą rozwijającym prze-
de wszystkim Sport dla Wszystkich 
- mówi Ryszard Kowalski powołany 
na dyrektora Krajowego Ośrodka Me-
todyczno-Szkoleniowego TKKF w Toru-
niu, od lat pełniący także funkcję pre-
zesa Toruńskiego Związku TKKF.

Zawód instruktora rekreacji ru-
chowej jest nadal bardzo popularny 
i do firm prowadzących takie szkole-
nia zgłaszają się wciąż nowe osoby 
pragnące uzyskać takie kwalifikacje. 
Na przykład do września br. Toruń-
ski Związek TKKF planuje uruchomić 
cztery kursy w specjalnościach: Sa-
moobrona, Jazda Konna, Fitness - ćwi-
czenia siłowe oraz Fitness - jogging 
nordic walking, na które już zgłosiła 
się wystarczająca liczba uczestników. 
Inne ośrodki TKKF również planują 
w najbliższym czasie organizację kur-
sów na instruktorów rekreacji rucho-
wej w różnych specjalnościach, np. 
Ognisko TKKF „Tonus” w Szczecinie - 
Kajakarstwo, Jazda Konna, Wspinacz-
ka Skałkowa, TKKG Ognisko „Centaur” 
w Zbrosławicach - Jazda Konna.

Odpowiedź na zadane w tytule ar-
tykułu pytanie nasuwa się sama: tak, 
potrzebna jest taka instytucja, któ-
ra w przyszłości stanie się reprezen-
tantem wszystkich organizatorów 
szkoleń w Polsce. Twórcy Krajowego 
Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego 
mają właśnie taki cel.

■ Justyna Kołodziej

Niezbędna instytucja czy niepotrzebny twór? Zawody lekkoatletyczne dla dzieci
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” - organizacja działalno-

ści pożytku publicznego - już od 14 lat organizuje w całej Polsce 

cykl imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Naszym nad-

rzędnym celem w podejmowanych działaniach jest wszechstron-

ny rozwój młodych dziewcząt i chłopców.

Cyklem tych działań włączamy się 

w ogólnopolskie współzawodnictwo 

najmłodszych obywateli naszego kra-

ju. To współzawodnictwo na stadio-

nach pozwoliło dzieciom z pożytkiem 

rozładować niespożytą energię mło-

Zwycięzcy XVII Ogólnopolskiego Finału

„Czwartków Lekkoatletycznych 2011”

L.p. Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik

60 m

1 Gadzina Kasper 1998 Zamość 7,76

2 Fiedeń Natan 1998 Pszczyna 7,77

3 Flis Michał 1998 Łowicz 7,82

1 Czarnynoga Martyna 1998 Pszczyna 8,05

2 Młynarczyk Martyna 1998 Kielce 8,12

3 Gałamaga Julia 1998 Police 8,16

1 Sarnowski Daniel 1999 Międzychód 7,74

2 Kurek Dawid 1999 Szubin 7,77

3 Hasek Dominik 1999 Bydgoszcz 8,19

1 Adamek Klaudia 1999 Złotów 8,13

2 Kotwiła Martyna 1999 Radom 8,29

3 Rajko Karolina 1999 Żary 8,34

1 Stypczyński Marcin 2000 Szubin 8,49

2 Kubicki Konrad 2000 Tczew 8,52

3 Konopka Jan 2000 Siedlce 8,54

1 Lachele Susana 2000 Piła 8,63

2 Jabłońska Weronika 2000 Żary 8,74

3 Polańska Aleksandra 2000 Wrocław 8,85

300 m

1 Sapieja Szymon 1998 Morąg 39,54

2 Furtok Dominik 1998 Pszczyna 40,24

3 Buzała Mikołaj 1998 Szubin 40,94

1 Kowalska Małgorzata 1998 Sosnowiec 44,03

2 Martyna Katarzyna 1998 Kraków 44,33

3 Klewin Aleksandra 1998 Bełchatów 44,55

1 Pozorski Patryk 1999 Nakło n. Notecią 41,16

2 Rosiński Kacper 1999 Nowa Sól 44,71

3 Krawczyk Rafał 1999 Lidzbark Warmiński 45,34

1 Adamek Patrycja 1999 Złotów 45,55

2 Rajewska Alicja 1999 Wrocław 45,88

3 Wosztyl Natalia 1999 Radom 45,91

dzieńczą i przeżyć wspaniałą rywalizację sportową. 

Sport pozytywnie wpływa na rozwój osobowości, 

dlatego naszym celem jest wyrobienie wśród mło-

dych Polaków nawyku uprawiania sportu, a tym 

samym samodzielności, cierpliwości i aktywne-

go działania w celu pokonywania swoich słabości. 

Sportowa przygoda, zapoczątkowana podczas sy-

stematycznie odbywanych „Czwartków Lekkoatle-

tycznych”, umożliwiła dzieciom nawiązywanie no-

wych znajomości i przyjaźni, które trwają przez 

następne lata sportowych zmagań.

Wzruszenie i emocje związane z pierwszymi 

zwycięstwami, a następnie udział w Ogólnopol-

skim Finale w Warszawie dla wielu dzieci jest wiel-

kim przeżyciem.

XVII Ogólnopolski Finał
„Czwartków Lekkoatletycznych”

XVII Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatle-

tycznych” odbył się 10-12 czerwca 2011 r. na nowo-

czesnym stadionie lekkoatletycznym Klubu Sporto-

wego Orzeł w Warszawie, na Pradze-Południe.

Podobnie jak w latach poprzednich wszech-

stronnej pomocy w organizacji finału udzieliły: Mi-

nisterstwo Sportu i Turystyki, Wydział Sportu i Tury-

styki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Sejmik 

Województwa Mazowieckiego. Sponsorem Tytular-

nym zawodów był PKN Orlen SA, zaś sponsorem me-

dialnym - TV Polsat News.

Dzieci startowały w konkurencjach lekkoatle-

tycznych – bieg na 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok 

w dal, skok wzwyż i rzut piłeczką palantową. Zawod-

nicy wykazali się dobrą formą, a uzyskane przez nich 

wyniki były na wysokim poziomie.
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1 Szatan Kacper 2000 Radom 46,44

2 Olender Rafał 2000 Police 47,11

3 Staroń Szymon 2000 Skierniewice 47,46

1 Łużyńska Patrycja 2000 Police 48,22

2 Guzowska Paulina 2000 Września 49,45

3 Horowska Nikola 2000 Wolsztyn 49,73

600 m

1 Rózga Paula 1998 Piła 1,4283

2 Kutza Kinga 1998 Grudziądz 1,4310

3 Predenkiewcz Paulina 1998 Toruń 1,4341

1 Niemira Lidka 1999 Warszawa 1,4441

2 Sadowska Milena 1999 Łobez 1,4506

3 Kraśnicka Dorota 1999 Police 1,4950

1 Fijał Amelia 2000 Skórcz 1,5317

2 Strupińska Renata 2000 Ustka 1,5410

3 Wieczorek Ania 2000 Warszawa 1,5515

1000 m

1 Ginter Leszek 1998 Chojnice 2,5257

2 Witkowski Wiktor 1998 Złotów 2,5606

3 Przepiórka Łukasz 1998 Ustka 2,5647

1 Kwiatkowski Krystian 1999 Września 3,0116

2 Mleczko Krystian 1999 Tarnów 3,0306

3 Jaśniewski Daniel 1999 Skórcz 3,0468

1 Moroz Robert 2000 Żary 3,1609

2 Groth Patryk 2000 Wejherowo 3,1706

3 Bireta Kacper 2000 Sławno 3,1854

Skok w dal

1 Lewandowski Mateusz 1998 Wolsztyn 5,51

2 Kaźmierski Michał 1998 Kruszwica 5,36

3 Kaleta Mikołaj 1998 Nakło n. Notecią 5,32

1 Liberska Wiktoria 1998 Bydgoszcz 5,22

2 Kołodziejczak Natalia 1998 Kutno 5,20

3 Siudowska Wiktoria 1998 Wrocław 5,19

1 Sobczyk Mateusz 1999 Kutno 5,23

2 Kasprzak Michał 1999 Jarocin 4,78

3 Maciejewski Wiktor 1999 Inowrocław 4,69

1 Udzik Julia 1999 Jarocin 4,95

2 Sułek Adrianna 1999 Bydgoszcz 4,94

3 Paczyńska Wiktoria 1999 Nakło n Notecią 4,89

1 Kulik Grzegorz 2000 Stalowa Wola 4,69

2 Głąb Dawid 2000 Chełm 4,64

3 Stępień Daniel 2000 Bełchatów 4,63

1 Bąbka Julia 2000 Kraków 4,61

2 Łykowska Dominika 2000 Szczecin 4,44

3 Rusinek Marianna 2000 Wrocław 4,42

Skok wzwyż

1 Baran Patryk 1998 Tczew 168

2 Karwacki Łukasz 1998 Kutno 168

3 Szczepanik Mirosław 1998 Piła 168

1 Borys Paulina 1998 Gdynia 155

2 Tworek Urszula 1998 Lidzbark Warmiński 155

3 Kaletha Paulina 1998 Tczew 152

1 Mikuś Patryk 1999 Piła 149

2 Bąbiński Kamil 1999 Piła 149

3 Reichel Kamil 1999 Grudziądz 145

1 Dreliszak Kinga 1999 Kruszwica 145

2 Borowa Paulina 1999 Nidzica 139

3 Dąbrowska Aleksandra 1999 Tczew 135

1 Chwiałkiewicz Bartek 2000 Piła 140

2 Chwiałkiewicz Patryk 2000 Piła 140

3 Luniak Gabriel 2000 Piła 130

1 Pesta Julia 2000 Iława 130

2 Pesta Kinga 2000 Iława 130

3 Pastusiak Kinga 2000 Lidzbark Warmiński 130

Rzut piłeczką palantową

1 Bajek Piotr 1998 Siedlce 76,50

2 Szymański Dominik 1998 Inowrocław 73,00

3 Narloch Piotr 1998 Tuchola 72,00

1 Różycka Natalia 1998 Wolsztyn 56,50

2 Cybulska Monika 1998 Gdańsk 53,50

3 Kukowska Angelika 1998 Nidzica 53,00

1 Szyszkowski Mariusz 1999 Grudziądz 67,00

2 Jeśman Kamil 1999 Kruszwica 64,50

3 Szatan Patryk 1999 Radom 62,50

1 Antosik Marcelina 1999 Grudziądz 48,50

2 Figura Natalia 1999 Wrocław 46,00

3 Plucińska Klaudia 1999 Września 45,00

1 Wegner Dawid 2000 Nakło n. Notecią 59,00

2 Pilitowski Konrad 2000 Ciechanów 52,50

3 Szyliński Mikołaj 2000 Szczecin 49,00

1 Bodasińska Ola 2000 Bełchatów 39,50

2 Greń Anna 2000 Wisła 37,50

3 Pękała Dagmara 2000 Pszczyna 35,50

Klasyfikacja medalowa miast 

uczestniczących

w XVII Ogólnopolskich Finałach

„Czwartków Lekkoatletycznych”

L.p. Miasto Złoto Srebro Brąz

1 Piła 4 2 2

2 Grudziądz 2 1 1

3 Złotów 2 1 0

4
Nakło

n. Notecią
2 0 2

5 Wolsztyn 2 0 1

6 Pszczyna 1 2 1

7 Kruszwica 1 2 0

7 Kutno 1 2 0

9 Police 1 1 2

9 Radom 1 1 2

9 Tczew 1 1 2

12 Bydgoszcz 1 1 1

12 Szubin 1 1 1

12 Września 1 1 1

12 Żary 1 1 1

16 Iława 1 1 0

16 Jarocin 1 1 0

16 Kraków 1 1 0

19 Bełchatów 1 0 2

20 Siedlce 1 0 1

20 Skórcz 1 0 1

20 Warszawa 1 0 1

23 Chojnice 1 0 0

23 Gdynia 1 0 0

23 Międzychód 1 0 0

23
Stalowa 

Wola
1 0 0

23 Zamość 1 0 0

30 Wrocław 0 2 3

31
Lidzbark

Warmiński
0 1 2

32 Inowrocław 0 1 1

32 Nidzica 0 1 1

32 Szczecin 0 1 1

32 Ustka 0 1 1

36 Tarnów 0 1 0

36 Chełm 0 1 0

36 Ciechanów 0 1 0

36 Kielce 0 1 0

36 Łobez 0 1 0

36 Nowa Sól 0 1 0

36 Wejherowo 0 1 0

36 Wisła 0 1 0

36 Gdańsk 0 1 0

45 Łowicz 0 0 1

45 Skierniewice 0 0 1

45 Sławno 0 0 1

45 Toruń 0 0 1

45 Tuchola 0 0 1

50 Białe Błota 0 0 0

W finale wzięło udział ponad 3000 dziewcząt i chłopców 

oraz opiekunów, nauczycieli i trenerów reprezentujących 68 

miast: Bełchatów, Białe Błota, Białobrzegi, Bydgoszcz, Chełm, 

Chojnice, Ciechanów, Człuchów, Gdynia, Gdańsk, Glinianka, 

Grójec, Grudziądz, Iława, Inowrocław, Jarocin, Kielce, Krasny-

staw, Kraków, Kruszwica, Kutno, Lidzbark Warmiński, Łobez, 

Łomża, Łowicz, Miastko, Międzychód, Morąg, Nakło, Nidzi-

VI Międzynarodowe
Zawody dla Dzieci

Tydzień później, również na stadio-

nie Orzeł, odbyły się VI Międzynarodo-

we Zawody dla dzieci z Czech, Słowacji, 

Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy 

i Polski. Polskę reprezentowali zwycięz-

cy Ogólnopolskich Finałów. Dzieci star-

towały w tych samych konkurencjach, 

co w Finale Ogólnopolskim, a poziom 

zawodów również był bardzo wysoki.

Według punktacji medalowej zwy-

cięstwo przypadło Polsce, drugie miej-

sce zajęły Węgry, a trzecie Litwa. Dalej 

kolejno uplasowały się Estonia, Łotwa, 

Słowacja, Ukraina, Czechy.

Zawodom kibicowali przedstawi-

ciele placówek dyplomatycznych kra-

jów biorących udział w zawodach, 

a także duże grono kibiców z całej 

Polski, którzy przyjechali z finalistami 

„Czwartków”.

Oceniając przebieg międzynaro-

dowych zawodów, należy stwierdzić, 

że poziom sportowy i uzyskane wyni-

ki pokazują, jak wielką pracę wykona-

li opiekunowie poszczególnych ekip 

zagranicznych, by godnie reprezento-

wać z dziećmi swoje kraje podczas za-

wodów w Warszawie.

Piękny stadion Klubu Sportowego 

Orzeł w Warszawie podczas obu imprez 

odwiedziło wielu polskich mistrzów 

Klasyfikacja medalowa państw 

uczestniczących w VI

Międzynarodowym Pucharze

Lekkoatletycznym

miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz

I Polska 13 11 6

II Węgry 13 10 3

III Litwa 3 4 6

IV Estonia 3 2 3

V Łotwa 2 7 8

VI Słowacja 2 2 7

VII Ukraina - - 2

VIII Czechy - - 1

i olimpijczyków, m.in. Grażyna Rab-

sztyn, Dorota Idzi, Teresa Sukniewicz, 

Ludwika Chewińska, Jacek Wszoła, Ro-

bert Korzeniowski, Marian Woronin.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

było reprezentowane przez podsekre-

tarza stanu w tym ministerstwie - To-

masza Półgrabskiego. Władze stolicy 

reprezentował Wiesław Wilczyński, 

dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzę-

du m.st. Warszawy.

Polski Komitet Olimpijski był obec-

ny poprzez udział sekretarza gene-

ralnego Adama Krzesińskiego, wła-

dze samorządowe dzielnic Warszawy 

i liczne grono przedstawicieli uczest-

niczących miast i miasteczek z całej 

Polski. Obecny był gospodarz stadio-

nu, prezes Andrzej Szyszko, jak rów-

nież reprezentanci sponsorów, człon-

kowie władz Stowarzyszenia „Sport 

Dzieci i Młodzieży” oraz Fundacji Pol-

skiej Lekkiej Atletyki.

■ Agnieszka Bulicz

Zdjęcia prezentujemy także na

4. stronie okładki.

ca, Nowa Sól, Oława, Piła, Police, Po-

stomino, Poznań, Pruszków, Pszczy-

na, Pułtusk, Radom, Siedlce, Sieradz, 

Skierniewice, Skórcz, Sławno, Smętowo 

Graniczne, Sosnowiec, Stalowa Wola, 

Suwałki, Szczecin, Szubin, Świecie, Tar-

nów, Tczew, Toruń, Tuchola, Ustka, Wej-

herowo, Warszawa, Wisła, Wolsztyn, 

Wrocław, Września, Zamość, Zelów, 

Zgierz, Złotów, Żary.
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Przez 65 lat wychowankowie klu-

bów zrzeszonych w LZS (klubów jest 

obecnie ponad 5 tysięcy) startowa-

li w wielu imprezach krajowych i za-

granicznych. Mogliśmy ich spotkać na 

stadionach Europy, świata i na arenach 

olimpijskich. Każdy rok znaczony był 

medalami i tytułami mistrzów LZS oraz 

kraju sportowców i wychowanków 

LZS. Nie będzie żadnej szczególnej fety 

z okazji naszego jubileuszu, choć przy-

pominamy o nim na wszystkich im-

prezach sportowych. Pod koniec roku 

ogłosimy tylko listę ,,65 sportowców na 

65-lecie LZS”. Ale w naszej działalności 

równie ważny jest sport masowy. Im-

prezy sportowe organizowane przez 

LZS obejmują zasięgiem cały kraj i są 

adresowane do wszystkich mieszkań-

ców wsi, niezależnie od wieku, pozycji 

społecznej, stopnia sprawności. Orga-

nizatorzy elzetesowskich imprez zapra-

szają na nie każdego. Uczestnictwo jest 

bezpłatne – trzeba tylko chcieć. Choć 

to pewnie za mało, bo nie każdy ot tak, 

sam z siebie, odważy się przyjść na im-

prezę sportową. Dlatego w celu ściąg-

nięcia tych ,,bojących się” często na-

szym imprezom sportowym towarzyszą 

imprezy kulturalne i turystyczne.

Są to przede wszystkim imprezy 

wieloszczeblowe, eliminacyjne, koń-

czące się finałem krajowym i organi-

zowane w najbardziej popularnych 

w środowisku wiejskim konkuren-

cjach sportowych. Ponieważ sport 

konkuruje dzisiaj z oglądaniem tele-

wizji i komputerem, imprezy te muszą 

być perfekcyjnie zorganizowane, bo 

dziś nawet mieszkaniec najmniejszej 

wsi byle czym się nie zadowoli. Wie-

my, że nie każdy chce grać w szachy, 

tenisa, podnosić ciężary czy uprawiać 

zapasy, ale każdy sprawny fizycznie 

może biegać, ciągnąć linę czy rzucać 

do celu, albo uprawiać nordic walking. 

W związku z tym konkurencje na na-

szych imprezach są zróżnicowane.

Często przyciągamy na nie uczest-

ników, proponując prelekcje poświę-

cone prawidłowemu odżywianiu się 

(bo kto z nas choć raz w życiu nie był na 

jakiejś diecie?). Namawiamy do dbania 

o zdrowie, kontrolowania ciśnienia, po-

ziomu cukru czy testujemy Cooperem. 

W tym roku planujemy, że w impre-

zach odbywających się w ramach za-

dania ,,Sport dla wszystkich” dofinan-

sowanego przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki weźmie udział około 80 ty-

sięcy uczestników w różnym wieku: od 

przedszkolaka do seniora, z przewagą 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Do najważniejszych imprez maso-

wych realizowanych w tym roku na-

leżeć będą: 1. Ogólnopolskie Igrzyska 

LZS, 2. Ogólnopolskie Masowe Biegi 

Przełajowe, 3. Ogólnopolskie Rodzin-

ne Rozgrywki Sportowe, 4. Ogólnopol-

ski Turniej Piłkarska Kadra Czeka, 5. Ma-

sowe Imprezy Sportowe. Po raz trzeci 

Krajowe Zrzeszenie jest też organiza-

torem Konkursu Ministra Sportu i Tury-

styki ,,Na najciekawszą inicjatywę z za-

kresu upowszechniania sportu dzieci 

i młodzieży w środowisku wiejskim”. Fi-

nał odbędzie się w październiku.

Większość imprez organizowanych 

przez LZS dofinansowywanych jest ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki. Co roku Krajowe Zrzeszenie LZS star-

tuje w konkursach organizowanych 

przez MSiT i stara się pozyskać fundu-

sze na realizację swojej oferty sporto-

wej i rekreacyjnej. W związku z półrocz-

nym cyklem przyznawania w tym roku 

środków na realizację zadań – wiele 

z tych imprez już się odbyło.

Mistrzostwa LZS
Mistrzostwa LZS w kategoriach 

młodzieżowych to istotny element 

szkolenia, sprawdzian pracy trenerów 

i działaczy przede wszystkim w dyscy-

plinach wiodących dla naszego Zrze-

szenia, którymi są: kolarstwo, zapasy, 

tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, 

lekkoatletyka i biegi przełajowe. Więk-

szość mistrzostw już się odbyła. Oto 

ich krótki przegląd.

Kolarstwo

Najwcześniej o tytuły mistrza LZS 

walczą zawsze kolarze przełajowi. 

Mistrzostwa odbyły się 15-16 stycznia 

br. w Słubicach. O tytuły walczyli ju-

niorzy młodsi, juniorzy i orlicy (także 

kobiety). Na starcie stanęło ponad 60 

zawodników i zawodniczek reprezen-

tujących 15 klubów z 8 województw. 

Klasyfikacja klubowa: 1. LKS Trasa 

Zielona Góra, 2. Baszta Bytów, 3. LKS 

POM Strzelce Krajeńskie.

juniorów ,,Złote Koło”, które były 

także X Memoriałem im. Józefa Tropa-

czyńskiego. Jazdę na czas na dystan-

sie 5 km wygrał Szymon Rekita z ze-

społu Warmia Biskupiec, a mistrzem 

LZS w wyścigu ze startu wspólnego 

został Arkadiusz Owsian, TKK Pacyfic 

SMS Toruń.

ski). Szymon przybiegł na metę z ok. 

80-metrową przewagą nad Bartoszem.

Podnoszenie ciężarów

Od 15 do 17 kwietnia w Siedlcach 

odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS w podnoszeniu ciężarów junio-

rów i juniorek do lat 18 i 20. Gospo-

darzem mistrzostw był WLKS Siedlce 

Iganie Nowe, jeden z najlepszych klu-

bów naszego Zrzeszenia, który obcho-

dzi jubileusz 35-lecia istnienia. W tym 

roku w mistrzostwach padł rekord fre-

kwencji. W obu grupach wiekowych 

wystartowało 234 sztangistów i sztan-

gistek - 84 dziewczęta i 150 chłopców 

z 35 klubów reprezentujących 11 woje-

wództw. Oznacza to, że elzetesowskie 

,,ciężary” mają się całkiem dobrze, że 

jest chętna i zdolna do uprawiania tego 

sportu młodzież i wypróbowani trene-

rzy oraz działacze. Klasyfikacja klubo-

wa: 1. Mazovia Ciechanów, 2. UOLKA 

Ostrów Maz. 3. Unia Hrubieszów.

Zapasy

W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS ka-

detów i juniorów w zapasach w sty-

lu klasycznym, które 15-17 kwietnia 

br. rozegrane zostały w Piotrkowie Try-

bunalskim, wystartowało 183 zawod-

ników z 22 klubów reprezentujących 

9 województw. W zawodach wystar-

towało wielu medalistów Mistrzostw 

Polski juniorów, które zostały rozegra-

ne kilka dni wcześniej. Świetnie spisa-

li się gospodarze – AKS Piotrków Tryb. 

– którzy zdobyli 5 złotych medali. Kla-

65 lat LZS

W Ludowych Zespołach Sportowych
Dwa wydarzenia są ważne w tym roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS 

- 65-lecie istnienia Ludowych Zespołów Sportowych oraz przy-

gotowania do zjazdu, który odbędzie się w roku 2012, jak zwykle 

w maju. Nie ma w naszym kraju zbyt wielu organizacji tego typu 

i z taką tradycją jak LZS.

- wyczynowo, aktywnie i rodzinnie

28-29 maja br. w Darłowie od-

były się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

w kolarstwie szosowym kobiet. Na 

starcie stanęło 150 zawodniczek. Mi-

strzyniami LZS w jeździe indywidual-

nej na czas zostały: elita – Eugenia Bu-

jak, GK Zagłębie Sosnowiec, juniorki 

– Katarzyna Niewiadoma, WLKS Krakus 

BBC Czaja Kraków, juniorki młodsze –

Bogumiła Dziuba, LKK Warmia Bisku-

piec, młodziczki – Weronika Humelt, 

UKS Koźminianka Koźminek. Następ-

nego dnia odbył się wyścig ze startu 

wspólnego. Mistrzyniami LZS zostały: 

elita –Karolina Garczyńska, BCM Nowa-

tex Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłow-

ska, juniorki – Katarzyna Niewiadoma, 

WLKS Krakus BBC Czaja Kraków, junior-

ki młodsze – Łucja Pietrzak, UKS Koźmi-

nianka Koźminek, młodziczki – Julita 

Jagodzińska, MLUKS Victoria Jarocin.

W tym samym czasie w Dobczy-

cach odbyły się Mistrzostwa Zrze-

szenia LZS w kolarstwie szosowym 

18-19 czerwca 2011 r. w Rasz-

kowie k. Ostrowa Wielkopolskiego 

rozegrano Mistrzostwa Polski LZS 

w kategorii junior młodszy. Kola-

rze zaczęli od jazdy na czas. Wystarto-

wało 67 zawodników. Mistrzem Zrze-

szenia LZS na 2011 r. został Mateusz 

Kazimierczak, GKK Opty Mazowsze 

Grodzisk. Następnego dnia odbył się 

wyścig ze startu wspólnego. Kolarze 

mieli do przejechania 80 km. Na metę 

pierwszy przyjechał 15-osobowy pele-

ton. Najlepiej finiszował Gracjan Sze-

ląg, GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.

Biegi przełajowe

5 marca 2011 r. w Żerkowie koło Ja-

rocina odbyły się Mistrzostwa LZS 

w biegach przełajowych. Startowa-

ło 350 zawodników i zawodniczek z 13 

województw. Biegaczom towarzyszy-

ła zimowa aura ze śniegiem, mrozem 

oraz mocnym wiatrem. Zawody roze-

grano w 10 biegach, w czterech kate-

goriach wiekowych. Najwięcej emocji 

wzbudziły dwa biegi juniorskie – były 

to bowiem także eliminacje PZLA do 

reprezentacji Polski na mistrzostwa 

świata w Hiszpanii. To jedyne miej-

sce wśród juniorek ,,wybiegała” Justy-

na Jendro, podopieczna Jacka Dziuby 

(LUKS Podium Kup), a wśród juniorów 

fascynujący pojedynek stoczyli Bar-

tosz Kowalczyk, reprezentujący Gwdę 

Piła i niespełna 18-letni Szymon Kulka 

(ULKS Lipinki, trener Tomasz Świerzow-

syfikacja klubowa: 1. AKS Piotrków 

Trybunalski, 2. Sobieski Poznań, 3. Car-

tusia Kartuzy.

8-10 kwietnia 2011 r. w Pyrzy-

cach odbyły się Mistrzostwa Pol-

ski Zrzeszenia LZS w zapasach styl 

wolny kadetów i juniorów. Na ma-
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W Stargardzie Szczecińskim 

w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS 

w zapasach kadetek i juniorek (4-6 

marzec br.) aż 19 medali (7 złotych, 5 

srebrnych i 7 brązowych) zdobyły za-

paśniczki Cementu Gryf z Chełma. Za 

najlepszą zawodniczkę turnieju uzna-

no Ilonę Sobczyńską (51 kg, junior-

ka), oczywiście też z Cementu Gryf. 

W zawodach wystartowały 133 za-

wodniczki z 25 klubów, reprezentują-

ce 10 województw. Swoją ,,zapaśniczą” 

potęgę Cement Gryf Chełm potwier-

dził na Mistrzostwach Polski seniorek 

w Janowie Lubelskim, które odbyły się 

16 kwietnia. Ponownie wygrał klasyfi-

kację drużynową.

Lekkoatletyka

Ponad 900 zawodniczek i zawodników 

reprezentujących 115 klubów lekko-

atletycznych z całej Polski stanęło na 

starcie Mistrzostw Polski LZS juniorów 

i juniorów młodszych oraz młodzie-

żowców w lekkiej atletyce, które odby-

ły się 11-12.06.2011 r. na stadionie OSiR 

w Słubicach. Czy były to mistrzostwa 

udane? Zdecydowanie tak. Zawodnicy 

pobili podczas mistrzostw kilkadziesiąt 

rekordów życiowych, a wielu osiągnęło 

najlepsze wyniki w tym sezonie.

55. Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski ,,Orlików” Przyjaźni 

Polsko-Ukraińskiej

im. płk. W.F. Skopenko

Niewiele jest imprez sportowych, któ-

re mogą się poszczycić liczbą 55. A ta-

kim właśnie numerem opatrzony był 

tegoroczny Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski „Orlików” Przyjaźni Polsko-

Ukraińskiej im. płk. Skopenko. Pierwszy 

wyścig odbył się w 1957 r. na dystan-

sie 100 km. Wielkie zainteresowanie 

tą imprezą spowodowało, że kolejne 

wyścigi miały być wieloetapowe i ran-

gi mistrzostw LZS. Postanowiono też 

na stałe związać imprezę z Sandomie-

rzem i z postacią płk. Skopenki, ideą 

„przyjaźni polsko-radzieckiej”. Dziś ten 

pomysł może razić i budzić uśmiech 

politowania, ale w czasach PRL taka 

polityczna afiliacja miała duże znacze-

nie. Otwierała przed organizatorami 

drzwi „rządzących”, pozwalała zdoby-

wać fundusze. Tym swoistym, powie-

dzielibyśmy dzisiaj, marketingiem po-

sługiwali się organizatorzy większości 

imprez sportowych, nie wyłączając 

Wyścigu Pokoju.

W 1972 roku wyścig przekroczył 

granicę! Trasa wiodła z Sandomierza 

do miasta Równe na Ukrainie. W wy-

ścigu tym startowali tak znani później 

kolarze, jak: Stanisław Szozda, Joachim 

Halupczok, Zbigniew Spruch i Zenon 

Jaskuła. Od 2005 r. wyścig rozgrywa-

ny jest po stronie polskiej tylko na Lu-

belszczyźnie. 55. wyścig rozpoczął się 

31 maja br. od dwóch etapów na Ukrai-

nie. Na starcie stanęło 120 zawodników 

z 24 zespołów (z Polski, Ukrainy, Biało-

rusi i Rosji). Następnie rozegrano 4 eta-

py w Polsce. Cały wyścig zakończył się 

zwycięstwem Aleksandra Gołowa-

cza z ukraińskiej grupy Kolls CT. Najlep-

szym z Polaków okazał się Konrad To-

masiak, Chrobry Głogów.

Łucznictwo

Łucznictwo to jeden z popularniej-

szych sportów w Zrzeszeniu LZS. Z na-

szych klubów wywodzi się wielu zna-

komitych zawodników, którzy dla 

Polski zdobywali medale mistrzostw 

Europy i świata, a kilkunastu jest obec-

nie członkami kadry narodowej we 

wszystkich kategoriach wiekowych. 

W tym roku Mistrzostwa LZS juniorów 

młodszych, juniorów i młodzieżow-

ców odbyły się 29-30 czerwca w Za-

mościu, a gospodarzem był klub KS 

Agros Zamość. Na starcie stanęło 77 

zawodników i zawodniczek z 12 klu-

bów, reprezentujących 6 województw. 

Najlepszych klubem okazała się Stella 

Kielce, od lat ,,kuźnia” łuczniczych ta-

lentów, drugi był UKS Talent Wrocław, 

a trzeci KS Agros Zamość.

53. ,,Złota Wieża”

W Augustowie od 29 maja do 3 czerw-

ca br. odbył się Finał Centralny 53. 

Ogólnopolskiego Masowego Turnieju 

,,Złota Wieża” to największy turniej 

szachowy w Polsce. By dostać się do 

finału, trzeba przejść kilka szczebli eli-

minacyjnych. Gromadzi kilkanaście ty-

sięcy uczestników. Największe zainte-

resowanie budził w tym roku występ 

11-letniej Oliwii Kiołbasy, która ma 

już na swoim koncie tytuł mistrzyni 

Europy w szachach do lat 10. Zdoby-

ła go w ubiegłym roku w Batumi (Gru-

zja). Jest też tegoroczną brązową me-

dalistką Mistrzostw Polski do lat 12. Ma 

tytuł mistrzyni FIDE. Reprezentuje Au-

gustovię Augustów. Gra w szachy od 4 

lat. A że sport ten nie ma granic wie-

kowych, kolejnym przykładem niech 

będzie Katarzyna Hoffman, która za-

jęła II miejsce w turnieju szachowym 

rozgrywanym podczas Zachodnio-

pomorskich Igrzysk LZS Samorządów 

Powiatowych. Ma 93 lata! Reprezentu-

je LKS ,,Mechanik” Stargard.

Rodzinka, ach rodzinka

W ramach zadania ,,Upowszechnia-

nie kultury fizycznej i sportu w śro-

dowisku wiejskim – Sport dla Wszyst-

kich” w I półroczu 2011 r. Krajowe 

Zrzeszenie LZS zorganizowało ,,Ogól-

nopolskie Rodzinne Rozgrywki LZS”. 

Pierwszą imprezą był zlot rowerowy 

w miejscowości Długie, który odbył 

się 12-15 maja. Na zlot przyjechało 

60 osób. Miało być aktywnie, rodzin-

nie i atrakcyjnie. I tak było. Choć to tyl-

ko zabawa, to nie pozbawiona sporto-

wych emocji i zaangażowania – miło 

jest przecież wygrać. A konkuren-

cji było sporo. Do boju wystartowało

9 drużyn. Biegali, rzucali piłką i pływa-

li kajakiem.

Na drugą imprezę do Poddąbia 

(2-5 czerwiec br.) przyjechało 96 osób 

(w tym 23 dzieci) z 10 województw. Po-

goda sprzyjała, więc wszyscy ochoczo 

przystąpili do ciekawych konkurencji, 

które przygotowali dla nich organi-

zatorzy. Niektóre wyglądały z pozoru 

bardzo prosto, np. wyścig krasnali.

Na deskorolce umocowano figurkę 

krasnala, doczepiono 6-metrową linkę, 

drugi jej koniec przymocowano do pa-

łeczki sztafetowej. Zadanie polegało na 

nawijaniu linki na pałeczkę, trzymając 

ją oburącz, do wyznaczonego miejsca 

(5 m). Nawinięcie linki w jak najkrót-

szym czasie dawało zwycięstwo. Oj, nie 

było to proste, niektórym brakowało 

cierpliwości i precyzji. A marsz farmera, 

ulubiona konkurencja Pudziana? Trze-

ba tylko przenieść dwie walizki 10 kg 

na odległość 30 metrów. Można utrud-

nić sobie to zadanie... zakładając buty 

na wysokim obcasie. A czy proste jest 

trafienie woreczkiem z grochem w le-

żące na boisku hola hop? Trudne, gdy 

ma się 4 czy 5 lat.

Niektóre tegoroczne sukcesy 

sportowców LZS

Na Mistrzostwach Europy w Dortmun-

dzie dwie nasze zapaśniczki zdobyły 

brązowe medale - Iwona Matkowska 

(Agros Żary) 48 kg i Katarzyna Kraw-

czyk (Cement Gryf Chełm) 55 kg.

15 złotych medali zdobyli na Mi-

strzostwach Polski juniorów w lekkiej 

atletyce zawodnicy z naszych klubów. 

Najbardziej wartościowy wynik uzyskał 

Wojciech Praczyk (Uczniak Szprotawa), 

który ustanowił rekord Polski juniorów 

w rzucie dyskiem - 62,26 m. Ten wynik 

daje mu drugie miejsce wśród juniorów 

na tegorocznych listach europejskich 

i trzecie na światowych. Najlepszą dru-

żyną było KS Podlasie Białystok.

Świetnie spisali się nasi zawod-

nicy, reprezentanci kraju, w III Lekko-

atletycznych Drużynowych Mistrzo-

stwach Europy - Paweł Fajdek z Agros 

Zamość zajął 2. miejsce w rzucie mło-

tem, a Kamil Kryński z KS Podlasie 

Białystok był 2. w biegu na 200 m.

Brązowy medal w zapasach w sty-

lu wolnym na Mistrzostwach Europy 

Juniorów w serbskiej miejscowości 

Zrenjanin zdobył w wadze 84 kg Zbi-

gniew Barnowski (AKS Białogard).

■ Iwona Derlatka

tach walczyło ponad 200 zawodników 

z 34 klubów reprezentujących 11 wo-

jewództw. Zawody zgromadziły całą 

czołówkę krajową w tych kategoriach 

wiekowych. Klasyfikacja klubowa: 1. 

Suples Kraśnik, 2. Mazowsze Teresin, 3. 

Spartakus Pyrzyce.

Szachowego LZS o ,,Złotą Wieżę”, czyli 

drużynowych mistrzostw szachowych 

Zrzeszenia. W sumie startowało 107 za-

wodników, w tym 29 kobiet, a 79 za-

wodników miało ranking FIDE. Ubie-

głoroczni mistrzowie LZS LKSz GCKiP 

Czarna I (woj. podkarpackie) i w tym 

roku okazali się najlepsi. Drugie miej-

sce zajął LKS Kordian Bliżyn (woj. świę-

tokrzyskie), a trzecie KSz Javena Hań-

cza Suwałki (woj. podlaskie).
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Medalowe żniwa biało-czerwonych
w ateńskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych

87 
medali (29 złotych, 30 

srebrnych i 28 brązo-

wych) to plon startu 

sportowców z Białym 

Orłem w XIII Światowych Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych w stolicy Gre-

cji - Atenach. W mieście igrzysk olim-

pijskich z 1896 i 2004 r. startowała 

najliczniejsza ekipa Polski - 85 zawod-

niczek i zawodników.

Przez dziewięć dni o medale rywa-

lizowało 7000 sportowców z niepeł-

nosprawnością intelektualną z ponad 

170 krajów.

4 lipca na stadionie Panatenajskim 

w Atenach zgasł Ogień Nadziei, a flagę 

Olimpiad Specjalnych organizatorzy 

imprezy przekazali delegacji z połu-

dniowokoreańskiego miasta Pyeong-

Chang, gdzie w 2013 r. odbędą się zi-

mowe igrzyska.

 Medale w Atenach zdobyli: 

 Badminton 

Dominika Biała (lubuskie) – złoty, 

Agnieszka Frydel (opolskie) – złoty, 

Maciej Jerka (dolnośląskie) – srebrny, 

Krzysztof Nowicki (wielkopolskie, Ko-

nin) – złoty, Jerka i Nowicki - debel – 

srebrny, Frydel i Biała - debel – srebrny, 

Jerka i Biała - debel mieszany – złoty, 

Nowicki i Frydel - debel mieszany - 

brązowy

 Bocce 

Diana Bochenek (małopolskie) – złoty, 

Karolina Tułodziecka (kujawsko-po-

morskie) – złoty, Radosław Suś (wiel-

kopolskie, Konin) i Rafał Żywczyk 

(świętokrzyskie) - debel – srebrny, Bo-

chenek i Tułodziecka - debel – złoty, 

Bochenek, Suś, Tułodziecka i Żywczyk 

- drużynowo - złoty

 Bowling 

Grzegorz Gniadek i Janusz Sikorski 

(małopolskie) - debel - złoty

 Gimnastyka 

Patrycja Mańka (opolskie) - poręcze 

asymetryczne - srebrny, skok – brązo-

wy, Monika Popiołek (kujawsko-po-

morskie) - skok - złoty, poręcze - zło-

ty, równoważnia - srebrny, ćwiczenia 

wolne - srebrny, wielobój – brązowy, 

Dominik Basiński (łódzkie) - kółka - 

srebrny, drążek – brązowy, Paweł Ko-

rzeniowski (dolnośląskie) - ćwiczenia 

wolne - złoty, drążek - srebrny, skok - 

brązowy, poręcze - brązowy

 Jeździectwo 

Ewelina Bojska (lubelskie) - tor prze-

szkód – brązowy, Dariusz Jaskólski 

(pomorskie) - ujeżdżenie – złoty, Boj-

ska i Jaskólski - sztafeta - brązowy

 Kajakarstwo 

Agata Jaroszewicz (podlaskie) - jedyn-

ka turystyczna 500 m - srebrny, 200 m 

– złoty, Monika Klekotko (podlaskie) 

- jedynka turystyczna 500 m - złoty, 

200 m – złoty, Paweł Ubych (łódzkie) 

- jedynka turystyczna 200 m – złoty, 

Marcin Wardin (pomorskie) - jedynka 

turystyczna 500 m – srebrny, Ubych 

i Wardin - dwójka turystyczna 500 m 

- złoty

 Kolarstwo 

Agnieszka Sobczyk (małopolskie) - 5 

km - złoty, 500 m – złoty, Jacek Cieśluk 

(pomorskie) - 1 km - brązowy, 5 km 

(szosa) - brązowy

 Koszykówka 

Krzysztof Brusiło, Piotr Florian, Mar-

cin Florian, Marcin Kias, Marcin Kozi-

ca, Damian Krzysiek, Tomasz Solecki, 

Mateusz Wesoły, Paweł Zawada, Wa-

lenty Żołędziowski (wszyscy opolskie) 

- srebrny

 Lekkoatletyka 

Dorota Popławska (podlaskie) - 200 m 

– złoty, Aneta Wołoszyn (podkarpac-

kie) - 100 m – brązowy, Joanna Zię-

tek (świętokrzyskie) - pchnięcie kulą 

– srebrny, Łukasz Bujnowski (dolnoślą-

skie) - skok w dal – brązowy, Krzysztof 

Selcer (opolskie) - pięciobój - brązowy

 Piłka nożna mężczyzn 

Damian Berczyński, Daniel Cabaj, Pa-

weł Kołodziejczak, Damian Kaźmier-

czak, Daniel Kaźmierczak, Mariusz 

Przepióra, Krzysztof Smuga, Andrzej 

Stępień, Bugusław Stępień, Łukasz 

Tępiński (wszyscy łódzkie), Tomasz 

Tomasiak (opolskie), Mateusz Mirga 

(opolskie) - brązowy

 Piłka nożna kobiet 

Karolina Bogdańska, Krystyna Brze-

zińska, Angelika Gramza, Małgorza-

ta Jakóbowska, Aleksandra Kościń-

ska, Zofia Rudowicz, Dorota Sikorska, 

Agnieszka Śmigielska (wszystkie ku-

jawsko-pomorskie), Paulina Jaworska, 

Małgorzata Siemiątkowska, Żaneta 

Szulecka (wszystkie warmińsko-ma-

zurskie) - brązowy

 Pływanie 

Dominika Konior (dolnośląskie) - 50 

m st. grzbietowym – srebrny, Katarzy-

na Wyderska (świętokrzyskie) - 25 m 

st. klasycznym – srebrny, Tomasz Be-

thke (kujawsko-pomorskie) - 25 m st. 

klasycznym – złoty, Paweł Oleszyński 

(wielkopolskie, Konin) - 50 m st. do-

wolnym - srebrny, 25 m st. grzbieto-

wym – srebrny, Karol Rybowiak (podla-

skie) - 25 m st. grzbietowym - srebrny, 

25 m st. dowolnym – srebrny, Tobiasz 

Zawierta (wielkopolskie, Poznań) - 25 

m st. grzbietowym - srebrny, 25 m st. 

dowolnym - brązowy

 Tenis stołowy 

Beata Oliwiak (lubelskie) – brąz, Oli-

wiak i Justyna Modrzyńska (wielko-

polskie, Poznań) – gra podwójna – 

srebrny, Ernest Jasik (świętokrzyskie) 

i Adam Tarkota (beskidzkie) – gra po-

Bieg po nowe życie
Wspaniała impreza „Bieg po nowe 

życie”, która ma uwrażliwiać wszystkich 

na kwestie związane z transplanta-

cją, odbyła się w Wiśle. Sygnał do star-

tu biegu narciarskiego dała małżonka 

prezydenta RP Anna Komorowska. 

Wystartowali w nim m.in. muzyk Paweł 

Kukiz, piłkarz Tomasz Iwan, pięściarz 

Przemysław Saleta, dziennikarz Rafał 

Bryndal i aktor Jarosław Jakimowicz 

oraz wiele osób po przeszczepach. 

Uczestników imprezy dopingował pre-

zydent Bronisław Komorowski.

Jakimowicz, który kilka lat temu 

był dawcą organu dla swojego syna, 

mówił, że można po tym aktywnie 

żyć, nie trzeba zmieniać trybu życia 

ani trzymać specjalnej diety. - Nie ma 

się czego obawiać. Moim obowiąz-

kiem jest pokazywać, że nie taki dia-

beł straszny – powiedział Jakimowicz.

W biegu jako pierwsza wystarto-

wała Anna Abramczyk-Dobrzyńska 

z Kielc. - Jestem osiem lat po prze-

szczepie nerki. Uprawiam narciarstwo 

zjazdowe, biegowe i biathlon, w któ-

rym nawet osiągam międzynarodowe 

sukcesy. Chcemy tu pokazać ludziom 

poprzez sport, że jesteśmy zdrowi, ży-

jemy normalnie, pracujemy. Dostali-

śmy drugie życie. Wiemy, że żadnego 

dnia nie można stracić. Propagowanie 

transplantacji to spłata długu – powie-

działa mieszkanka Kielc.

Rzecznik imprezy Tomasz Furtak 

dodał, że „Snow sport show” to pro-

jekt społeczny, promujący działania 

prozdrowotne, edukację w zakresie 

transplantacji narządów oraz aktywi-

zację społeczeństwa do świadomego 

oddawania narządów do przeszczepu 

i przeszczepu rodzinnego. - Celem ini-

cjatywy jest zwiększenie społecznego 

poparcia dla idei medycyny transplan-

tacyjnej, upowszechnienie „oświad-

czeń woli” oraz przełamywanie barier 

społecznych i psychologicznych wo-

bec świadomego dawstwa, co przy-

czyni się do zwiększenia liczby narzą-

dów do transplantacji – powiedział 

Furtak.

Projekt „Snow sport show” po-

wstał z inicjatywy sportowca Przemy-

sława Salety oraz Beaty Jurkschat, 

która zajmuje się m. in. promocją pro-

jektów społeczno-sportowych. Sale-

ta zapowiedział, że impreza będzie się 

odbywała cyklicznie, także latem.

Jaroszewski i Weeks - drugie miejsce w Tel Awiwie Piotr Jaroszewski (SIKT Płock), 

grając z Australijczykiem Benem 

Weeksem zajęli w Tel Awiwie dru-

gie miejsce w Izrael Open w tenisie 

na wózkach. Parę polsko-australij-

ską pokonali Węgier Laszko Farkas 

i Brytyjczyk Mark McCaroll, wygry-

wając 7:6 (7-5), 3:6, 8:10.

Piąte miejsce
biało-czerwonych w DMŚ w Pretorii

Polscy tenisiści grający na wóz-

kach zajęli w drużynowych mistrzo-

stwach świata w Pretorii (RPA) pią-

te miejsce, po wygraniu z Belgią 2:1. 

W inauguracyjnym meczu Tadeusz 

Kruszelnicki (LOB Wrocław) pokonał 

6:0, 6:4 Gerta Vosa, który kilkakrotnie 

startował w Orlen Polish Open. W po-

jedynku pierwszych rakiet Piotr Ja-

roszewski (SIKT Płock) uległ Joachi-

mowi Gerardowi 3:6, 7:5, 6:7 (4-7) 

i o losach spotkania decydowała gra 

podwójna, w której Piotr Jaroszewski 

i Tadeusz Kruszelnicki wygrali z Vosem 

i Gerardem 3:6, 6:3, 6:3. W trenowanej 

przez Macieja Hrycyszyna reprezen-

tacji był jeszcze Albin Batycki (Spar-

takus Koźmin Wielkopolski).

Wcześniej Polacy pokonali Taj-

landię 3:0. Potem nie sprostali Holan-

dii, sklasyfikowanej na pozycji numer 

1 w rankingu światowym, przegrywa-

jąc 0:3, co spowodowało, że znaleźli się 

w grupie drużyn grających o miejsca 

5-8. Po pokonaniu W. Brytanii 2:1 pod-

opieczni Macieja Hrycyszyna stanęli 

przed szansą gry o piąte miejsce z Bel-

gią i szansę tę wykorzystali.

W Pretorii startowały 64 ekipy 

w czterech kategoriach: kobiety i męż-

czyźni, juniorzy i ruad (zawodnicy 

z uszkodzeniami rąk i nóg).

dwójna – brązowy, Oliwiak i Justyna 

Modrzyńska – gra podwójna- srebro, 

Tarkota i Oliwiak - gra mieszana – brą-

zowy, Jasik i Modrzyńska – gra miesza-

na - srebrny

 Tenis 

Sylwia Ubych (łódzkie) – złoty, Adam 

Skora (warmińsko-mazurskie) – złoty, 

Ubych i Skora - debel mieszany - brą-

zowy

 Trójbój siłowy 

Małgorzata Basicka (świętokrzyskie) + 

martwy ciąg - złoty, wyciskanie - srebr-

ny, przysiad - złoty, trójbój – złoty, 

Wojciech Klimek (warmińsko-mazur-

skie) - wyciskanie - srebrny, przysiad 

- srebrny, martwy ciąg - brązowy, trój-

bój – brązowy, Robert Równicki (świę-

tokrzyskie) - martwy ciąg - srebrny, 

wyciskanie - brązowy, przysiad - brą-

zowy, trójbój - brązowy

 Wrotkarstwo 

Karolina Staniucha (śląskie) - 100 m - 

złoty, 300 m - srebrny, 500 m – srebrny, 

Marian Garguła (lubelskie) - 1000 m - 

złoty, 500 m – brązowy, Mariusz Strzy-

żewski (mazowieckie) - 500 m - srebr-

ny, 300 m – brązowy, Andrzej Wójcik 

(mazowieckie) - 500 m - srebrny, 1000 

m – brązowy
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Znakomita tenisistka niepełno-

sprawna Natalia Partyka odebrała 

w Sejmie dyplomy z tytułem Lady D. 

Nazwa tego wyróżnienia jest skrótem 

anglojęzycznego określenia Lady Di-

sabled – Dama Niepełnosprawna. Ty-

Fidrych wygrała Puchar Świata
w szermierce na wózkach w szabli

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Marta Fidrych, jako jedyna re-

prezentantka gospodarzy, wygra-

ła w Warszawie turniej indywidualny 

Pucharu Świata w szermierce na wóz-

kach w szabli.

W warszawskich zawodach bia-

ło-czerwoni zajęli ponadto trzy dru-

gie i siedem trzecich miejsc. W cza-

sie imprezy odbyły się nieoficjalne 

mistrzostwa Europy zawodników do 

lat 18 (startowali również szermierze 

z Kuwejtu i Hongkongu) we florecie 

w kategorii open. W finale Czeczeniec 

z polskim paszportem Umar Maga-

madow pokonał Kajetana Ruszczy-

ka 12:10.

 Miejsca Polaków na podium 

pierwsze: Marta Fidrych (szabla, kate-

goria A)

drugie: Dariusz Pender (szpada, kat. 

A), drużyna kobiet (szpada: Marta Ma-

kowska, Marta Fidrych, Dagmara Wi-

tos-Eze, Renata Burdon), drużyna męż-

czyzn (szabla: Adrian Castro, Radosław 

Stańczuk, Stefan Makowski, Grzegorz 

Pluta)

trzecie: Radosław Stańczuk (szpada, 

kat. A), Grzegorz Pluta (szpada, kat. 

B), Grzegorz Pluta (szabla, kat. B), Piotr 

Czop (floret, kat. B), Renata Burdon 

(szpada, kat. A), Marta Fidrych (szpa-

da, kat. A), Marta Makowska (szpada, 

kat. B)

Sukces Dariusza Pendera
w Montrealu

Tytuł Lady D. dla Natalii Partyki

Zawodnik stołecznego Integracyj-

nego Klubu Sportowego AWF Dariusz 

Pender wygrał w Montrealu turniej 

Pucharu Świata w szpadzie w katego-

rii A (szermierze po amputacji nóg). 

W kategorii B (bezwład nóg) trzecia 

lokata przypadła koledze klubowemu 

Pendera - Grzegorzowi Plucie.

W turnieju drużynowym szabli-

stów Grzegorz Pluta, Stefan Makow-

ski i Radosław Stańczuk (wszyscy 

IKS AWF Warszawa) zajęli trzecie miej-

sce. W Montrealu startowały wszystkie 

czołowe ekipy świata, wśród nich szer-

mierze z Chin i Hongkongu.

tuł ten przyznawany jest od 2002 r. za 

szczególny wkład w życie społeczne 

kobiet walczących z własną niepełno-

sprawnością.

Natalia Partyka, sportsmenka, 

mimo braku prawego przedramienia 

konkuruje z powodzeniem w rywali-

zacji zarówno z niepełnosprawnymi, 

jak i pełnosprawnymi. W dorobku ma 

wiele medali z najważniejszych imprez 

igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata 

niepełnosprawnych i mistrzostw Polski.

37-letni Dariusz Pender to jeden 

z najbardziej wszechstronnie uzdolnio-

nych sportowców niepełnosprawnych 

w Polsce. W młodości koszykarz, upra-

wiał także tenis na wózkach. W dorob-

ku ma m.in. siedem medali zdobytych 

w igrzyskach paraolimpijskich.



24–25 czerwca 2011 r. odbył się 

kolejny, dwunasty Ogólnopolski Tur-

niej Piłki Nożnej Dziewcząt w Toma-

szowie Mazowieckim na stadionie 

Lechii. Organizatorem turnieju tra-

dycyjnie był MUKS „Dargfil”. Druży-

ny przyjechały z 25 miast z całej Pol-

ski. Dziewczęta rywalizowały w pięciu 

kategoriach wiekowych - najmłodsze 

z nich to rocznik 2000. W ubiegłych 

latach w turnieju uczestniczyła także 

ekipa dziewcząt z Niemiec.

Organizator turnieju, Międzyszkol-

ny Uczniowski Klub Sportowy „Dargfil” 

powstał w 1997 r. i od tego czasu nie-

przerwanie prowadzi szkolenie dziew-

cząt w piłce nożnej. Przez lata klub 

odnosił wiele sukcesów. Trudno wy-

mieniać wszystkie, bo zajęłoby to kil-

ka stron, ale dziewczęta zdobyły m.in.:

Wicemistrzostwo Polski juniorek 

młodszych w 2006 r.

srebrny medal Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w 2006 r.

Halowe Wicemistrzostwo Polski ju-

niorek w 2007 r.

Wicemistrzostwo Polski Juniorek 

2007 r.

Ale rok 2011 jest szczególny. 

W tym bowiem roku drużyna MUKS 

„Dargfil” awansowała do ekstraligi, 

a drużyna juniorek sprawiła kolejną 

W trakcie turnieju przeprowadziłam wywiad z jed-

ną z zawodniczek drużyny Mistrza Polski, Martą 

Gajak. Oto, co usłyszałam.

Co skłoniło cię do zainteresowania się grą 

w piłkę nożną?

- Od najmłodszych lat spędzałam czas z moim 

bratem i jego kolegami, a oni grali w piłkę noż-

ną, to ja także przyłączałam się do nich i polubi-

łam tę grę.

Od kiedy trenujesz piłkę nożną?

- Tak jak powiedziałam, piłką interesowałam się 

od najmłodszych lat, a trenować zaczęłam 10 lat 

temu, gdy dowiedziałam się, że MUKS „Dargfil” 

prowadzi szkolenie dziewcząt w piłce nożnej.

Ile razy na tydzień są treningi?

- Obecnie odbywają się trzy treningi na tydzień

Jak godzisz treningi i wyjazdy na mecze z na-

uką?

- Udaje mi się połączyć sport z nauką. Oczywi-

ście, czasem trzeba zabrać książki na wyjazd, żeby 

nie było zaległości. W tym roku skończyłam II LO 

i w planie mam złożenie dokumentów na AWF 

w Krakowie.

Czy równie dobrze dogadujecie się z koleżan-

kami z drużyny na boisku, jak i poza?

- Bardzo lubimy się z dziewczynami w drużynie. 

Często wychodzimy razem także po treningach, 

przychodzimy na stadion, żeby kibicować kole-

gom na meczach.

Chciałam jeszcze dodać, że w poprzednim roku 

żadna z dziewczyn nie odeszła z naszej druży-

ny, co świadczy o tym, jak dobrze nam się współ-

pracuje. To także zasługa naszego trenera, który 

jest bardzo dobrym szkoleniowcem, ale przede 

wszystkim wspaniałym człowiekiem.

Jak zamierzasz spędzić wakacje, czy będzie 

także czas na piłkę nożną?

- Wakacje od piłki nożnej trwały tylko tydzień. 

W lipcu wznawiamy treningi, a w sierpniu wyjeż-

dżamy na obóz.

Życzymy dalszych sukcesów drużynie dziewcząt 

oraz trenerowi.

■ Grażyna Felczak

XII Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej DziewczątTurniej Piłki Nożnej Dziewcząt
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Dlaczego dziewczęta
grają w piłkę nożną?

niespodziankę - zawodniczki zostały 

Mistrzyniami Polski Juniorek.

Po wygraniu mistrzostw woje-

wództwa, turnieju eliminacyjnego 

i turnieju półfinałowego zawodniczki 

MUKS „Dargfil” od 15 do 19 czerwca br. 

brały udział w Turnieju Finałowym Mi-

strzostw Polski Juniorek w Piłce Noż-

nej, który odbył się w Kluczborku.

– Na pochwałę zasługuje cały ze-

spół. Jest to gra zespołowa, a dziew-

częta pokazały, że mimo trudności 

potrafiły się zmotywować do ciężkiej 

pracy i w każdym meczu dać z siebie 

wszystko - tak podsumował sukces 

drużyny trener Dariusz Kwiatkowski.

XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Tomaszowie 

Mazowieckim na stadionie Lechii
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Turniej Finałowy Mistrzostw Polski
Juniorek w Piłce Nożnej w Kluczborku
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Dalsza część analizy skoncentro-

wana była na określeniu najbardziej 

popularnych dyscyplin sportowych 

w Polsce. Pełne zestawienie popu-

larności dyscyplin sportowych pod 

względem aktywnego uczestnictwa 

przedstawiono w tabeli 5. Trzy najbar-

dziej popularne dyscypliny sportowe 

w Polsce to kolarstwo (deklarowane 

przez 21% ludności), pływanie (14%), 

a nie sport. Należy zaznaczyć, że gim-

nastyka obejmuje fitness i ćwiczenia 

w siłowni.

Dane pokazują znaczne zróżnico-

wanie w dyscyplinach sportu upra-

wianych przez mężczyzn i kobiety. 

Na wykresie 2 oraz w tabeli 6 przed-

stawiono odsetek kobiet i mężczyzn 

uprawiających najbardziej popularne 

dyscypliny. Mężczyźni preferują kolar-

stwo, piłkę nożną, pływanie i jogging 

oraz spacery i nordic walking, pod-

czas gdy kobiety wolą, poza jazdą na 

rowerze, pływanie, jogging i siatków-

kę. Największe różnice obserwuje się 

w piłce nożnej, koszykówce i narciar-

stwie, w których przeważają mężczyź-

ni. Z drugiej strony, kobiety dominują 

w takich dyscyplinach sportowych jak 

jogging, gimnastyka i badminton.

Kolejne tabele prezentują rozkład 

uczestnictwa w sporcie względem 

podstawowych cech społeczno-de-

mograficznych. Wiek odgrywa waż-

ną rolę w oddziaływaniu na uczestni-

ctwo w sporcie. Na podstawie danych 

zaprezentowanych w tabeli 7 można 

zauważyć, że uczestnictwo w spor-

cie rozpoczyna się w wieku przed-

szkolnym. Najwięcej uczestników za-

jęć sportowych jest w grupie 7-14 lat 

(62%) oraz wśród młodzieży w wie-

ku 15-25 lat pozostającej w systemie 

szkolnym (61%). Dla porównania, 

w tej samej grupie wiekowej pozo-

stającej poza szkołą stopa uczestni-

ctwa w sporcie wynosi zaledwie 42%. 

W starszych rocznikach wieku uczest-

nictwo w sporcie jest niższe. Do aktyw-

nego uprawniania sportu niezbędne 

są dobra kondycja i ogólna spraw-

ność, zatem spadek uczestnictwa 

wraz z wiekiem jest znacznie więk-

szy w sportach ich wymagających, np. 

w piłce nożnej, koszykówce i siatków-

ce. W przypadku joggingu i spacerów 

spadek stopy uczestnictwa jest znacz-

nie mniejszy. Osoby starsze wybiera-

ją raczej dyscypliny mniej wymagają-

ce fizycznie. Odmiennym rozkładem 

względem wieku od pozostałych dy-

scyplin sportowych charakteryzuje 

się jazda na łyżworolkach. Największy 

procent uczestników jest obserwo-

3.4. Aktywność sportowa 
Polaków

Promowanie uczestnictwa w spor-

cie zajmuje obecnie ważną rolę w po-

lityce publicznej. W ostatnich latach 

znaczne środki przeznaczono na bu-

dowę nowych obiektów sportowych 

i poprawę stanu już istniejących. Za-

angażowanie władz publicznych 

w sport jest uzasadnione, ponieważ 

z uczestnictwem w sporcie związa-

nych jest wiele dodatkowych pozy-

tywnych efektów. Są to: lepsze zdro-

wie (Cowley, 2004), pozytywny wpływ 

na osiągnięcia edukacyjne (Corneli-

sen i Pfeifer, 2007), lepsza pozycja na 

rynku pracy i zwiększona wydajność 

pracy (Lechner, 2008), intensyfika-

cja życia towarzyskiego (Downward 

i Riordan, 2007) i niższy wskaźnik 

przestępczości (Caruso, 2010). Znacz-

nie mniej wiadomo na temat czyn-

ników ekonomicznych determinu-

jących zaangażowanie w aktywność 

fizyczną i relacji między czynnika-

mi gospodarczymi i uczestnictwem 

w sporcie.

Poważnym wyzwaniem dla na-

ukowego badania sportu jest trud-

ność w zdefiniowaniu kategorii sport. 

W szczególności, nie ma ogólnej zgo-

dy, które formy aktywności fizycznej 

powinny być traktowane jako sport, 

a które jako rekreacja. Według defini-

cji Rady Europy (1992), sport obejmu-

je wszystkie formy aktywności fizycz-

nej, które mają na celu poprawienie 

kondycji fizycznej i psychicznej, a tak-

że stosunków społecznych lub osiąg-

nięcie wyników w konkursach na 

wszystkich szczeblach współzawodni-

ctwa. Dlatego rekreacja powinna być 

traktowana jako sport.

Celem poniższego podrozdziału 

jest przedstawienie głównych spo-

łeczno-ekonomicznych determinan-

tów aktywności fizycznej. Wykorzy-

stane zostało kompleksowe badanie 

statystyczne dotyczące uczestni-

ctwa w sporcie w Polsce. Wyznaczo-

no względny wpływ czynników eko-

nomicznych i demograficznych na 

zapotrzebowanie na zajęcia sporto-

we w Polsce. W tym celu wykorzysta-

ne zostały dwa duże zbiory danych 

społeczno-ekonomicznych: badanie 

budżetów gospodarstw domowych 

(BBGD) i dodatkowe dane na temat 

uczestnictwa w sporcie. W szczegól-

ności określono względny wpływ 

cech takich jak wiek, wykształce-

nie, miejsce zamieszkania i poziom 

dochodu na prawdopodobieństwo 

uczestnictwa w zajęciach sporto-

wych. Biorąc pod uwagę, że w ostat-

nich latach wzrosło zainteresowanie 

sportem i nastąpiła duża poprawa 

stanu infrastruktury sportowej oraz 

fakt, że Polska będzie współorgani-

zatorem piłkarskich mistrzostw Euro-

py i innych imprez o ponadnarodo-

wym znaczeniu, postawiono pytania 

ważne z punktu widzenia prowadzo-

nej polityki gospodarczej: czy niski 

poziom dochodów działa jako istot-

na bariera do uprawiania sportu 

oraz czy istnieją regionalne różnice 

w uczestnictwie sportowym w Pol-

sce. Zaprezentowana analiza koncen-

truje się wokół jedenastu najbardziej 

popularnych dyscyplin sportowych 

w Polsce.

Analiza danych
empirycznych

Badania potwierdzają znaczny 

wpływ cech społeczno-ekonomicz-

nych, takich jak formy zatrudnienia 

i poziom wykształcenia na uczestni-

ctwo w sporcie, w przeciwieństwie do 

cech ekonomicznych, takich jak licz-

ba godzin pracy i poziom dochodów 

gospodarstw domowych, które mogą 

wskazywać na występowanie efek-

tu dochodowego i substytucyjnego. 

Farrel i Shields (2002) oraz Downward 

i Riordan (2007) również wskazują 

na znaczenie cech demograficznych, 

szczególnie płci i cech gospodarstwa 

domowego, takich jak obecność dzie-

ci, które wpływają na udział w poszcze-

gólnych dyscyplinach sportowych. 

Badania wskazują, że mężczyźni mają 

tendencję do większego udziału 

w sporcie niż kobiety, a spadek pozio-

mu uczestnictwa w sporcie jest zwią-

zany z wiekiem, życiem w związku 

i obecnością dzieci w gospodarstwie 

domowym. Jest on szczególnie istot-

ny w przypadku kobiet. Ponadto, styl 

życia i deklarowanie lepszego zdro-

wia sprzyjają zwiększonemu udziało-

wi w sporcie, a palenie zmniejsza ten 

udział.

Średni wskaźnik uczestnictwa 

w sporcie w Europie wynosi nieco 

ponad 40%, przy czym jest on niż-

szy w południowej i wyższy w pół-

nocnej części Europy (Gratton i Tay-

lor, 2000). Udział w sporcie w Polsce 

jest nieznacznie niższy w porównaniu 

z innymi krajami europejskimi. W Pol-

sce 38% respondentów zadeklarowa-

ło udział w co najmniej jednej z 32 ro-

dzajów aktywności sportowej w ciągu 

4 tygodni poprzedzających badanie. 

Wywodzą się oni z ponad połowy ana-

lizowanych gospodarstw domowych. 

Ponadto, wyniki wykazują niewielką 

różnicę między mężczyznami i kobie-

tami. Spośród mężczyzn, 40% dekla-

ruje udział w zajęciach sportowych, 

natomiast wśród kobiet 35%.

Od redakcji: Prezentujemy fragment raportu przygotowanego

na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Instytucie Statystyki 

Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana, przy współpracy 

naukowców z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, a także ekspertów z Głównego 

Urzędu Statystycznego. Raport: „Rachunek satelitarny sportu dla 

Polski”, Warszawa, grudzień 2010

Rachunek satelitarny sportu dla Polski
Tabela 5. Uczestnictwo Polaków w sporcie (w procentach)

Dyscyplina Procent populacji

co najmniej jedna dyscyplina sportowa 37,6%

kolarstwo, jazda na rowerze 21,2%

pływanie 13,9%

piłka nożna 10,0%

jogging, spacery, nordic walking 9,2%

piłka siatkowa 5,7%

inne gry świetlicowe 4,2%

jazda na łyżworolkach, deskorolce, wrotkach 3,4%

koszykówka 3,2%

badminton 3,1%

saneczkarstwo 3,0%

gimnastyka 3,0%

narciarstwo, snowboard 2,8%

taniec 2,4%

kulturystyka i sporty siłowe 2,4%

tenis stołowy 2,3%

łyżwiarstwo 2,3%

piłka ręczna 2,0%

szachy 1,8%

lekkoatletyka 1,7%

wędkarstwo 1,6%

kręgle 1,6%

inne rodzaje sporu i rekreacji 1,3%

pozostałe sporty wodne 1,1%

tenis ziemny, squash 0,9%

bilard, snooker 0,8%

jeździectwo, jazda konna 0,7%

judo, karate, tai-chi 0,7%

żeglarstwo 0,6%

brydż 0,5%

inne zespołowe gry sportowe 0,4%

nurkowanie 0,3%

joga 0,2%

N 13 606

Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)

piłka nożna (10%). Na następnych po-

zycjach znalazły się jogging, spacery 

(9%, włączając w to nordic walking), 

siatkówka (6%), wrotki (3%), koszy-

kówka (3%), badminton (3%), gimna-

styka (3%), narciarstwo (3%). Wskaźnik 

udziału w każdej z pozostałych dyscy-

plin sportowych nie przekracza 3%, 

za wyjątkiem gier świetlicowych (4%), 

które traktujemy jako czystą rekreację, 
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tę dyscyplinę sportu.

Ostatnim aspektem, jaki zo-

stał poddany analizie było regional-

ne zróżnicowanie stopy uczestni-

ctwa w sporcie i rekreacji. W tabeli 10 

przedstawiono szczegółowe wyniki. 

Nie jest zaskoczeniem, iż najwyższa 

stopa uczestnictwa w sporcie (43%) 

jest obserwowana w najbogatszym 

regionie centralnym. Powyżej warto-

ści średniej dla Polski plasują się tak-

że zachodnie regiony kraju. Natomiast 

najniższa stopa uczestnictwa w spor-

cie występuje w regionie północnym 

i południowym.

Jednak dla poszczególnych dyscy-

plin rozkład regionalny uczestnictwa 

w sporcie różni się od tych global-

nych tendencji. Jest on determino-

wany przez warunki naturalne i do-

stępność infrastruktury. Dyscypliny, 

takie jak pływanie czy nordic walking, 

są częściej uprawiane w rozwinię-

tych gospodarczo regionach central-

nej i północno-zachodniej części Pol-

ski, a kolarstwo w regionach słabiej 

zurbanizowanych. Narciarstwo dużo 

częściej jest deklarowane przez miesz-

kańców regionu południowego niż 

pozostałych, co ma związek z warun-

kami naturalnymi. Dla dyscyplin o bar-

dziej rekreacyjnym niż wyczynowym 

charakterze, takich jak jazda na łyżwo-

rolkach czy badminton, zróżnicowa-

nie regionalne jest nieznaczne.

Podsumowanie
Stopa uczestnictwa w sporcie jest 

najwyższa wśród młodzieży szkolnej 

i nieznacznie spada wraz z wiekiem 

osoby, co obserwowane jest w nie-

mal wszystkich dyscyplinach sportu. 

Wyjątkiem od tej reguły jest gimna-

styka oraz jogging i spacery. Zróżni-

cowanie uczestnictwa w sporcie pod 

względem płci, które jest widoczne 

dla innych krajów, w Polsce nie jest 

tak istotne. Mężczyźni przede wszyst-

kim wybierają jazdę na rowerze, pły-

wanie, piłkę nożną i jogging, podczas 

gdy kobiety preferują poza jazdą na 

rowerze, jogging, pływanie i siatków-

kę. Dużo więcej mężczyzn niż kobiet 

deklaruje uczestnictwo w piłce noż-

nej, koszykówce i narciarstwie, pod-

czas gdy odwrotna zależność wystę-

puje w gimnastyce, joggingu oraz 

badmintonie.

Polska jest bardzo podobna do in-

nych krajów pod względem wpływu 

edukacji na uczestnictwo w sporcie. 

Edukacja okazuje się dodatnio sko-

relowana z uczestnictwem w sporcie. 

Ponad połowa osób z wykształceniem 

wyższym deklaruje aktywność spor-

tową, podczas gdy dla wykształcenia 

wany wśród uczniów szkół pierwsze-

go stopnia, dla innych grup wieko-

wych jest to dyscyplina o niewielkim 

znaczeniu. W szczególności dotyczy 

to osób dorosłych oraz pozostających 

poza systemem edukacji.

Edukacja okazuje się ważnym wy-

znacznikiem uczestnictwa w spor-

cie. Szczegółowe wyniki dla tej ce-

chy pokazano w tabeli 8. Ponad 50% 

osób z wyższym wykształceniem bie-

rze aktywny udział w sporcie. Dla 

osób z wykształceniem średnim war-

tość wskaźnika wynosi 38%. Osoby 

z wykształceniem zawodowym cha-

rakteryzują się najniższą stopą uczest-

nictwa w sporcie, wynoszącą tylko 

26%. Względnie wysoka wartość dla 

grupy osób o wykształceniu podsta-

wowym wynika z faktu zaliczenia do 

niej dzieci i młodzieży szkolnej. Bez 

uwzględniania osób uczących się, sto-

pa uczestnictwa w sporcie w grupie 

osób o wykształceniu podstawowym 

wynosi niecałe 16%. Zaobserwowa-

ne dysproporcje są bardzo podobne, 

niezależnie od analizowanej dyscy-

pliny sportu. Ludzie wykształceni do-

strzegają więcej korzyści z posiadania 

dobrego zdrowia i kondycji oraz mają 

prawdopodobnie lepsze warunki ma-

terialne pozwalające na uprawianie 

sportu.

Dwie pozostałe osie analizy od-

noszą się do ewentualnych różnic 

i barier w dostępie do sportu. Ogólnie 

rzecz biorąc, ludzie żyjący w miastach, 

w porównaniu z tymi, którzy żyją na 

wsi, mają większą możliwość uczestni-

ctwa w różnych dyscyplinach sporto-

wych i lepszy dostęp do infrastruktury 

sportowej. Różnice pomiędzy zaanga-

żowaniem w sport w dużych miastach 

powyżej 100 tysięcy mieszkańców i na 

obszarach wiejskich są dość znaczne. 

W pierwszym przypadku ponad 42% 

respondentów deklaruje uczestni-

ctwo w sporcie, podczas gdy w drugiej 

grupie tylko 35%. Różnice są obserwo-

wane we wszystkich rodzajach działal-

ności sportowej, ale w przypadku piłki 

nożnej i jazdy na rowerze są one po-

mijalnie małe. Popularność jazdy na 

rowerze także na terenach wiejskich 

można wyjaśnić faktem, że rower jest 

pojazdem codziennego użytku na wsi 

i z tego powodu duża grupa osób de-

klaruje uprawianie tego sportu.

Różnice w dochodach przekładają 

się na różnice w aktywności sportowej. 

Prawie 52% członków gospodarstw 

domowych o najwyższych dochodach 

deklaruje uprawianie sportu, a tylko 

nieco ponad 31% wśród gospodarstw 

domowych o najniższych dochodach. 

Na podstawie analizy liczb zawartych 

w tabeli 9 widać zwiększającą się sto-

pę uczestnictwa w sporcie wraz z ros-

nącym dochodem na osobę w go-

spodarstwie domowym. Dodatkowo, 

można zauważyć skokowy wzrost po-

między czwartą a piątą grupą kwinty-

lową dochodu.

Największe różnice występują 

w przypadku jazdy na nartach oraz 

pływania i mogą być wyjaśnione przez 

wysoki koszt związany z uprawianiem 

tych dyscyplin. Do uprawiania gim-

nastyki i siatkówki nie jest wymaga-

ny ani wyrafinowany sprzęt sporto-

wy, ani nie są z nimi związane wysokie 

koszty wynajmu obiektu sportowego. 

Z kolei najbardziej egalitarnymi dy-

scyplinami sportowymi są piłka nożna 

i kolarstwo. W przypadku tej pierwszej 

dyscypliny obserwowany jest spadek 

zaangażowania wraz z rosnącymi do-

chodami. W przypadku kolarstwa sto-

pa uczestnictwa w każdej grupie do-

chodowej jest zbliżona, a tylko wśród 

najbogatszych gospodarstw domo-

wych jest więcej osób uprawiających 

Tabela 7. Aktywność sportowa a wiek uczestnika (w procentach)

Grupy wiekowe

Dyscyplina 0-6 7-14 15-25s 15-25 25-50 50+

co najmniej jed-

na dyscyplina
35,7 43,9 62,7 61,7 42,1 34,1

piłka nożna 1,6 10,3 28,5 23,9 13,4 5,1

koszykówka 2,1 0,2 7,9 9,0 4,3 1,9

piłka siatkowa 5,3 1,1 12,4 13,6 5,6 4,9

pływanie 12,6 11,2 25,1 27,1 18,6 13,3

kolarstwo, jazda 

na rowerze
21,2 25,4 40,8 32,9 19,1 19,6

narciarstwo,

snowboard
2,0 2,3 4,5 4,9 2,6 3,2

saneczkarstwo 2,9 12,3 11,1 2,4 1,2 1,9

badminton 3,7 2,7 5,7 4,9 1,9 3,9

gimnastyka 4,9 3,6 2,6 3,8 3,8 3,6

jogging, spacery 11,2 8,5 6,9 8,0 10,0 11,5

jazda

na łyżworolkach
3,81 5,5 14,3 6,7 1,8 0,8

N 1 007 1 374 1 340 1 022 4 490 4 372

Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)

Tabela 8. Uprawianie sportu a wykształcenie i miejsce zamieszkania (w procentach)

Grupy wiekowe

Dyscyplina

Wykształcenie Wielkość miasta

podstawowe zawodowe średnie wyższe 100+ 5-100 wieś

co najmniej jed-

na dyscyplina
40,5 25,6 37,8 51,0 42,3 38,8 34,5

piłka nożna 15,9 4,0 6,5 6,0 10,3 8,9 10,9

koszykówka 4,5 1,2 2,6 3,7 4,7 3,2 2,6

piłka siatkowa 7,1 2,0 5,3 9,1 8,8 5,5 4,5

pływanie 14,9 6,1 14,6 25,1 20,8 16,2 8,9

kolarstwo, jazda 

na rowerze
24,2 14,4 20,1 26,5 22,2 20,2 21,7

narciarstwo,

snowboard
2,5 0,8 2,5 9,4 5,5 2,2 2,1

saneczkarstwo 5,2 0,9 1,2 2,9 4,6 1,8 3,4

badminton 3,1 1,6 3,1 6,5 5,4 2,8 2,3

gimnastyka 2,0 1,3 3,8 9,4 6,6 3,2 1,3

jogging, spacery 6,1 9,5 11,3 17,7 13,7 9,4 7,2

jazda

na łyżworolkach
6,5 0,1 1,4 1,6 4,0 3,8 2,7

N 5 413 3 044 3 717 1 431 2 336 4 563 6 596

Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)
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Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)

Tabela 6. Uczestnictwo w wybranych dyscyplinach sportowych

(w procentach)

Populacja

Dyscyplina Ogółem Mężczyźni Kobiety

co najmniej jedna dyscyplina 37,6 40,0 35,2

piłka nożna 10,0 18,7 1,6

koszykówka 3,2 4,4 2,1

piłka siatkowa 5,7 6,1 5,3

pływanie 13,9 15,2 12,6

kolarstwo, jazda na rowerze 21,2 21,9 20,6

narciarstwo, snowboard 2,8 3,5 2,0

saneczkarstwo 3,0 3,2 2,9

badminton 3,1 2,5 3,7

gimnastyka 3,0 1,0 4,9

jogging, spacery 9,2 7,2 11,2

jazda na łyżworolkach 3,4 2,9 3,8

N 13 605 6 508 7 097

Źródło: Obliczenia na podstawie: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, GUS, 2008
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Strategia Rozwoju Sportu dla Wszystkich 2011-2020

Aktywność fizyczna
- zdrowym stylem życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Autorem tego powiedzenia jest 

Wojciech Oczko (1537-1599), dok-

tor medycyny i filozofii, nadworny le-

karz królów polskich Stefana Batorego 

i Zygmunta III Wazy. Już w tym czasie 

autor ten, uważany za jednego z twór-

ców kultury fizycznej, propagował 

uprawianie jej, widząc w niej korzyści 

zarówno dla „ciała, jak i ducha”.

Ruch jest biologiczną potrzebą 

organizmu ludzkiego. W ciągu ty-

siącleci ewolucji człowieka aktyw-

ność ruchowa była niezbędnym wa-

runkiem jego przetrwania i stała się 

częścią ludzkiej natury. Udogodnie-

nia cywilizacyjne, środki komunika-

cji, Internet czy gry komputerowe 

zmniejszają do minimum aktywność 

fizyczną w życiu codziennym ludzi. 

Skutkiem tego stał się niedobór ru-

chu - hipokinezja, która wywołuje 

wiele chorób cywilizacyjnych (niedo-

waga, nadciśnienie tętnicze, defor-

macja kręgosłupa itp.)

W świetle przedstawionych ma-

teriałów widoczne jest, jak głęboka 

winna być reforma w sferze wiedzy, 

przekonań o korzyściach, jakie daje 

zwiększona aktywność ruchowa. Ko-

rzystne zmiany na gruncie aktywno-

ści ruchowej stanowią ważne ogniwo 

w całym systemie promocji zdrowia 

i lansowania stosownego stylu życia. 

Wymaga to wsparcia ze strony parla-

mentarnej i rządowej, środków ma-

sowego przekazu, samorządów lo-

kalnych, rodziny, szkoły i organizacji 

społecznych zajmujących się kulturą 

fizyczną. Jedną z tych organizacji spo-

łecznych jest TKKF, którego głównym 

celem jest upowszechnianie kultury 

fizycznej, niezależnie od wieku, płci 

i statusu materialnego, oraz stwarza-

nie polskiemu społeczeństwu warun-

ków do uczestnictwa w sporcie, rekre-

acji i turystyce.

Strategia rozwoju
„Sportu dla Wszystkich”

na lata 2011-2020
wg propozycji TKKF

Główną domeną i wiodącym ha-

słem TKKF od początku jego istnie-

nia jest „Sport dla Wszystkich”. Od-

grywa on w polityce społecznej wielu 

państw kluczową rolę. Ma bowiem 

duży wpływ na przeciwdziałanie de-

gradacji zdrowotnej i społecznej, pod-

kreśla konieczność różnych form sze-

roko rozumianej kultury fizycznej, 

potrzebę edukacji prozdrowotnej, 

prosportowej, propagowanie osobi-

stych wzorców kultury fizycznej w dą-

żeniu do wysokiej jakości życia.

1. Strategia identyfikacji

 - Sport Dzieci i Młodzieży

Pierwszy motyw naszego TKKF-ow-

skiego programu to zaczynaj młodo: 

sport i wychowanie fizyczne dla dzie-

ci i młodzieży.

Koncentrujemy się na skłonieniu 

wszystkich domowników do tego, 

żeby czerpali radość ze wspólnego 

działania. Mamy świadomość, że dzie-

ci i młodzież potrzebują wsparcia ro-

dziców i lokalnej społeczności, żeby 

uzyskać dostęp do obiektów sporto-

wych, materiałów i umiejętności nie-

zbędnych do utrwalenia w przyszłości 

zdrowego, aktywnego stylu życia.

Naszą podstawową zasadą win-

no być, że jeżeli każdy człowiek sta-

nie się odrobinę aktywny zamiast 

zostawiać wszystko elicie kilku spor-

towców, wtedy wszyscy możemy stać 

się tak aktywni jak małe dzieci i rów-

nie szybko się uczyć. Jeżeli rodziny nie 

docenią znaczenia wspólnej aktywno-

ści i radości, jaką dają dyscypliny dla 

wszystkich i tradycyjne gry, nie będzie 

możliwe wywołanie identyfikacji z ko-

rzyściami, jakie daje większa aktyw-

ność fizyczna.

Głównym zadaniem dla całego 

Towarzystwa jest organizacja imprez 

i akcji, w których biorą udział całe 

rodziny. Działalność TKKF powinna 

zmierzać do aktywizacji sportowej 

dzieci i młodzieży poprzez organizo-

wanie:

• pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży o zróżnicowa-

nym poziomie sprawności fizycz-

nej,

• zajęć rekreacyjno-kompensacyj-

nych, nauki pływania i różnych 

form turystyki (pieszej, kolarskiej),

• zajęć sportowo-rekreacyjnych 

w czasie ferii szkolnych, wakacji,

• sportowych obozów letnich 

i zimowych, szczególnie dla dzie-

ci z rodzin o niskim statusie mate-

rialnym,

• stałych Ośrodków Terapii dla dzie-

ci i młodzieży z nadwagą oraz oty-

łych.

2. Strategia międzypokoleniowego

 kształtowania ról - mój tata, 

moja mama są sportowcami

Elitarne wydarzenia sportowe, takie 

jak mistrzostwa świata, igrzyska olim-

pijskie przyciągają międzynarodową 

widownię, która dostarcza fundusze 

płynące do organizacji sportowych. 

Wydarzenia te tworzą także bohate-

rów mediów i znane osobistości, któ-

re stają się międzypokoleniowymi 

wzorami do naśladowania, przycią-

Motto: „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie 

leki wzięte razem nie zastąpią ruchu”

kluzji, że przyjęta przez władze polityka 

budowy infrastruktury, szczególnie na 

obszarach wiejskich, wydaje się słusz-

na i ekonomicznie uzasadniona.

(...) 4.9. Dane
mikroekonomiczne (...)
Jesienią 2008 Główny Urząd Sta-

tystyczny przeprowadził badanie 

Uczestnictwo Polaków w sporcie i re-

kreacji ruchowej. Celem badania było 

poznanie sposobów spędzania wol-

nego czasu przeznaczanego na sport 

i rekreację ruchową, preferowanych 

przez członków badanych gospo-

darstw domowych, ocena stopnia za-

angażowania gospodarstw domo-

wych i ich członków w uczestnictwo 

w sporcie i rekreacji ruchowej, oszaco-

wanie przeciętnych wydatków prze-

znaczanych na ten cel, a także próba 

ustalenia poziomu wyposażenia go-

spodarstw domowych w sprzęt spor-

towy i oszacowanie przeciętnych wy-

datków poniesionych w ostatnim roku 

na zakup i konserwację tego sprzętu 

oraz na udział w obozach i zajęciach 

sportowych. Mankamentem badania, 

z punktu widzenia niniejszego opraco-

wania jest fakt, iż badanie nie obejmu-

je wydatków ponoszonych w związku 

z uczestnictwem w obowiązkowych 

zajęciach wychowania fizycznego 

przez młodzież szkolną i akademicką.

Do przeprowadzenia badania zo-

stała wybrana podpróba gospodarstw 

domowych uczestniczących w bada-

niach budżetów gospodarstw domo-

wych w trzecim kwartale 2008 roku 

i kończących udział w tym badaniu. 

Badanie zostało przeprowadzone me-

todą wywiadu bezpośredniego. Za-

stosowanie takiej metody pozwoli-

ło na zgromadzenie i wykorzystanie 

większej liczby informacji o gospo-

darstwie domowym, niż wynikają-

ce z modułu dotyczącego sportu i re-

kreacji. Każde gospodarstwo domowe 

i jego członek wypełniał kwestiona-

riusz zawierający pytania dotyczące 

zakupu sprzętu i wyposażenia spor-

towego oraz uczestnictwa w zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych w okresie 

od 01.10.2007 do 30.09.2008.

zawodowego wskaźnik jest prawie 

dwukrotnie niższy i wynosi niewiele 

ponad 25%. Także wielkość miejsco-

wości zamieszkania ma wpływ na sto-

pę uczestnictwa w sporcie, ale wpływ 

tego czynnika jest znacznie niższy niż 

wieku i wykształcenia.

Tabela 10. Zróżnicowanie regionalne a uprawianie sportu (w procentach)

Region

Dyscyplina cen. płd. wsch. płn.-zach. płd.-zach. płn.

wszystkie 43,1 33,2 36,9 41,2 39,3 32,3

piłka nożna 11,2 8,9 12,3 9,3 7,5 9,3

koszykówka 4,7 2,5 3,1 2,6 2,6 3,5

piłka siatkowa 7,6 6,2 6,7 2,6 5,0 4,9

pływanie 19,1 14,6 9,8 13,7 12,1 12,9

kolarstwo, jazda 

na rowerze
19,1 17,1 23,5 23,9 19,4 15,9

narciarstwo,

snowboard
2,4 5,5 2,3 1,5 3,1 1,3

saneczkarstwo 3,3 2,4 4,8 2,1 2,1 2,8

badminton 4,4 2,0 3,8 2,2 3,1 3,0

gimnastyka 4,4 2,0 2,0 2,7 4,0 3,7

jogging, spacery 13,4 6,3 7,5 12,4 8,7 7,1

jazda

na łyżworolkach
4,3 2,7 3,3 3,7 2,1 3,5

N 2 730 2 731 2 662 2 192 1 320 1 970

Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)

Tabela 9. Uprawianie sportu a dochód gospodarstwa domowego

(w procentach)

Dochód

Dyscyplina 1 kwintyl 2 kwintyl 3 kwintyl 4 kwintyl 5 kwintyl

wszystkie 31,0 34,7 36,9 42,1 51,6

piłka nożna 10,4 10,8 9,6 8,3 10,0

koszykówka 1,8 2,8 3,6 3,2 5,5

piłka siatkowa 3,4 5,5 5,4 6,4 8,7

pływanie 8,0 10,5 14,1 20,0 24,8

kolarstwo, jazda 

na rowerze
19,9 20,4 20,6 22,1 26,3

narciarstwo,

snowboard
0,7 1,8 1,9 5,0 8,0

saneczkarstwo 5,5 2,8 2,4 3,2 2,8

badminton 2,1 2,1 3,7 4,2 5,1

gimnastyka 1,1 1,5 3,2 4,5 8,1

jogging, spacery,

nordic walking
5,3 7,7 8,8 11,4 17,8

jazda

na łyżworolkach
2,8 3,9 2,9 2,7 4,2

N 1 240 4 656 3 769 2 025 1 915

Źródło: Obliczenia na podstawie danych GUS (Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji, 2008)

Sytuacja materialna gospodar-

stwa domowego również okazuje się 

ważnym czynnikiem determinującym 

uprawianie sportu i rekreacji. Wraz 

z rosnącym dochodem rośnie uczest-

nictwo w niemal wszystkich dyscypli-

nach sportowych. Prowadzi to do kon-
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cyjnych, programach sportowych i ko-

mercyjnych imprezach rekreacyjnych, 

dopóty nie uwierzą, że sport może 

im i ich partnerom życiowym pomóc 

w aktywnym zdrowym życiu.

Spośród wielu form ćwiczeń fi-

zycznych, które można zalecić każde-

mu, a w szczególności do wspólnego 

uprawiania w kręgu rodzinnym czy 

znajomych, niewątpliwie na pierw-

szym miejscu należy postawić bieg.

Jest to naturalna forma ruchu - nie 

trzeba się go uczyć, a poza tym biegać 

można wszędzie. Bieg z punktu widze-

nia fizjologicznego jest najkorzystniej-

szą, najbardziej wszechstronną formą 

ruchu, ponieważ angażuje cały orga-

nizm, wszystkie jego układy.

W kalendarzu imprez sportu po-

wszechnego TKKF powinno znaleźć 

się wiele propozycji imprez biego-

wych, np.:

• biegi przełajowe dla dzieci i mło-

dzieży,

• regularne biegi z okazji „Święta 

Niepodległości”,

• bieg „sylwestrowy”,

• bieg z okazji „powitania wiosny”,

• bieg sztafetowy dla rodzin,

• test Coopera itp.

5. Strategia włączenia

 - sportowcem można być zawsze

Musimy zachęcić byłych sportowców, 

kobiety i mężczyzn, którzy wcześniej 

odgrywali jakąś rolę w sporcie, aby 

do niego wrócili. Żeby wrócili jako 

zawodnicy i trenerzy, jako sędziowie 

i urzędnicy instytucji sportowych, jako 

członkowie stowarzyszeń sportowych 

i rekreacyjnych, a przede wszystkim, 

aby odzyskali uczucie, że naprawdę 

mogą swoją wiedzę i doświadczenie 

przekazać innym. Aby byli liderami ak-

tywnego, zdrowego stylu życia.

Jednym z istotniejszych proble-

mów sportu polskiego, zarówno wy-

czynowego, jak i powszechnego jest 

znikomy w nim udział kobiet w sto-

sunku do mężczyzn. Problem sportu 

kobiet nie wykazuje większego zain-

teresowania od wielu lat grona zarzą-

dzającego sportem. Nie znajduje rów-

nież oczekiwanego wsparcia ze strony 

przedstawicieli nauki polskiej i nauk 

o kulturze fizycznej.

Sytuacja jest wszystkim znana 

i nie może być w dalszym ciągu tak 

traktowana. Nasza organizacja po-

winna wyjść z ofertą sportu dla kobiet 

w różnym wieku, szczególnie sportu 

zdrowotnego. Winny to być propozy-

cje różnych form aktywności rucho-

wej, szczególnie atrakcyjne dla kobiet, 

a więc:

• taniec, aerobik, jazda na rowerze, 

jogging czy ostatnio bardzo popu-

larny nordic walking.

6. Strategia edukacji - sport

 przygotowaniem do życia 

w społeczeństwie

Łatwiejszy dostęp do sportu dla róż-

nych grup społecznych i tworzenie 

obiektów dostępnych dla wszystkich 

trzeba oprzeć na fundamencie syste-

mu edukacji. Rząd inwestuje w edu-

kację społeczeństwa. My natomiast 

musimy dodać czwarty element do 

podstawowej listy umiejętności obej-

mującej czytanie, pisanie i liczenie. 

Musimy dodać rekreację, żeby sport 

i programy aktywnego wypoczynku 

zostały zaakceptowane jako źródło nie 

tylko wychowania fizycznego, ale tak-

że jako podstawowy element przygo-

towujący do życia w społeczeństwie, 

angażowania się we wspólne przed-

sięwzięcia i uczestniczenia w sporcie. 

To kluczowy element nauki o życiu. 

W miarę jak zaczynamy rozumieć i do-

ceniać znaczenie edukacji trwającej 

całe życie, musimy też zrozumieć, że 

sport i rekreacja tworzą dla niej waż-

ne ramy.

W tej strategi szkolenie przez na-

sze Towarzystwo instruktorów rekrea-

cji, animatorów sportu dla wszystkich, 

wolontariuszy sportu dzieci i młodzie-

ży musi stać się naczelnym zadaniem 

TKKF.

Posiadając ogromne doświadcze-

nie w realizacji procesu szkoleniowe-

go, winniśmy wrócić do źródeł działal-

ności TKKF i przekonać wszystkich, że 

instruktor rekreacji to właśnie ten lider 

w sporcie dla wszystkich, który sam 

siebie i innych edukuje całe życie.

Realizacja zadań programo-

wych przyjętych przez nasze Towa-

rzystwo wymaga odpowiedniego, 

dobrze przygotowanego zaplecza 

kadrowego, by móc spełnić ocze-

kiwania dzieci, młodzieży, jak rów-

nież osób dorosłych w zakresie pro-

wadzenia różnych form aktywności 

ruchowej.

W związku z tym szkolenie ka-

dry instruktorów rekreacji, menedże-

rów i wolontariuszy sportu staje się 

jednym z ważniejszych zadań naszej 

działalności. Szczególnie ważnym za-

daniem jest szkolenie kadr do pro-

wadzenia zajęć z dziećmi, z osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi oraz 

pracujących w Ośrodkach Terapii Ru-

chowej. Szkolenia te należy prowa-

dzić przede wszystkim w Centralnym 

Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym TKKF 

w Sierakowie oraz w ośrodkach tere-

nowych posiadających odpowiednie 

warunki i wyspecjalizowaną kadrę dy-

daktyczną.

7. Strategia globalnego

 zrozumienia i lokalnej ekspresji

 - Uprawiaj sport - jeśli

 nie będziesz mistrzem,

 będziesz zdrowym człowiekiem

Wszystkie ww. strategie i zawarte 

w nich argumenty prowadzą jednak 

do ostatecznego paradoksu, który ob-

serwujemy w naszym kraju.

Firmy, rząd i media promujące ja-

kiś produkt lub usługę wolą koncen-

trować się na znakomitej jednostce: 

lekkoatlecie, działaczu sportowym lub 

rekordziście. Na każdego zdobywcę 

złotego medalu przypadają setki tysię-

cy „graczy”, którzy dzielą jego sukces 

i uczą się na podstawie jego sposobu 

gry. Bez krajowych i międzynarodo-

wych stowarzyszeń sportowych, grup 

kulturowych i globalnego sponsorin-

gu sportowego nigdy nie zaistniały-

by owe miliony lokalnych sposobów 

wyrażania tych samych umiejętności 

i środków aktywnego wypoczynku 

i rekreacji. Stąd też musimy jako TKKF 

umiejętnie wykorzystywać sukcesy 

sportowe w promowaniu zdrowego 

stylu życia.

gając nowe generacje młodych ludzi 

zaczynających trenować, naśladując 

swoje bohaterki i bohaterów narodo-

wych, a w końcu wkraczają na profe-

sjonalne zawody. Jeśli mamy odnieść 

sukces w promowaniu sportu dla 

wszystkich, a nie tylko zdobyć kilka 

sekund chwały na międzynarodowej 

scenie sportowej, to musimy spra-

wić, żeby każda rodzina zrozumiała 

jedną, kluczową sprawę. Najważniej-

szym bohaterem dla większości dzie-

ci jest tata, najważniejszą bohaterką 

mama, a najważniejszymi współza-

wodnikami bracia i siostry. Programy 

sportowe i rekreacyjne muszą bazo-

wać na takich właśnie, międzypoko-

leniowych wzorach do naśladowania, 

żeby nakłonić każdego do „zrobie-

nia odrobinę więcej”, wypróbowa-

nia nowej dyscypliny sportowej, no-

wego stylu aktywnego wypoczynku 

i wspólnej zabawy.

Jedną z form pozytywnego oddzia-

ływania wychowawczego w rodzinie, 

a wpływającego na zdrowie dziecka 

jest zapewnienie wspólnej aktyw-

ności ruchowej - dzieci i rodziców. 

Wspólne przebywanie w czasie wol-

nym jest również doskonałym sposo-

bem na integrację rodziny. Rodzice 

winni znaleźć czas na wspólne wyjaz-

dy w plener, spacery, gdzie najlepiej 

urozmaicić czas różnymi zadaniami 

ruchowymi, ćwiczeniami lub spor-

tami. Wielokrotne badania naukowe 

dowiodły, że uprawianie w przeszło-

ści lub obecnie przez rodziców jakiejś 

dyscypliny sportu lub ćwiczeń rucho-

wych aktywizuje całą rodzinę i często 

determinuje ruchowe zainteresowa-

nia dzieci.

Formy działalności TKKF w kreo-

waniu aktywnego stylu życia w rodzi-

nie powinny uwzględnić:

• aktywną turystykę rodzinną: 

udział w wycieczkach, rajdach pie-

szych, rowerowych,

• udział w imprezach sportowo-

rekreacyjnych, festynach i zaba-

wach, gdzie w atmosferze przyjaź-

ni rywalizują dzieci i rodzice,

• rodzinne wczasy rekreacyjno-

sportowe, których celem jest kreo-

wanie prozdrowotnego i prospor-

towego stylu wypoczynku.

3. Strategia skojarzenia

 - Czas Wolny - Czas dla Sportu

Kolejny motyw strategii TKKF to pro-

mowanie sportu jako sposobu spę-

dzania wolnego czasu. Powinniśmy 

skoncentrować się na więziach spo-

łecznych i działalności mającej na celu 

rozwój społeczności, która buduje in-

frastrukturę społeczną. Potrzebujemy 

tych mechanizmów, żeby kontakto-

wać rodziny, dzieci i młodzież z inny-

mi ludźmi zainteresowanymi podob-

nym spędzaniem wolnego czasu, 

a także dostarczać zawodowym spor-

towcom i nauczycielom wychowania 

fizycznego środki niezbędne do or-

ganizowania komercyjnych imprez 

sportowych i rekreacyjnych. Grupy 

i stowarzyszenia ludzi o podobnych 

zainteresowaniach tworzą ramy orga-

nizacyjne i sieć powiązań, które prze-

kształcają zainteresowanie w wyraźne 

orędownictwo.

Promocja sportu potrzebuje ak-

tywnych rzeczników zdolnych zara-

żać innych entuzjazmem po to, aby 

spróbowali nowych dyscyplin sporto-

wych, tradycyjnych gier i innych form 

aktywności w czasie wolnym, które 

spełniają nasze wymaganie osiąga-

nia długoterminowych korzyści dzię-

ki „trzydziestu minutom dziennie”. 

Głównym zadaniem tej strategii jest 

szkolenie lokalnych liderów Sportu 

dla Wszystkich oraz pomoc nauczy-

cielom wychowania fizycznego i za-

wodowym sportowcom w organizacji 

lokalnych imprez.

Ważnym kierunkiem naszej dzia-

łalności winna być integracja poprzez 

sport, rekreację i turystykę. Szczegól-

ną uwagę należy zwrócić na integra-

cję osób niepełnosprawnych. Proces 

rewalidacji i rehabilitacji osób niepeł-

nosprawnych wiąże się z twórczym ich 

uczestnictwem w różnych formach ak-

tywności ruchowej, których szczegól-

nym przejawem jest sport.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne, 

w których dana osoba niepełnospraw-

na uczestniczy, stwarzają korzystną sy-

tuację do zwalczania niepełnospraw-

ności, ale i do pomnażania jej szans 

życiowych. Mimo swojej niepełno-

sprawności osoby dorosłe, jak również 

dzieci i młodzież nie rezygnują z rywa-

lizacji sportowej, dzięki której mogą 

przeżywać chwile radości i szczęścia. 

Sport jest dla nich bowiem źródłem 

wielu emocjonalnych doznań oraz 

szansą na pełną integrację z osobami 

pełnosprawnymi.

Dlatego też poprzez sport, rekrea-

cję i turystykę integracja uczestniczą-

cych w tym osób, szczególnie niepeł-

nosprawnych powinna być ważnym 

kierunkiem naszej działalności na ko-

lejne lata.

W systemie działań sportowo-re-

kreacyjnych TKKF należy uwzględnić 

organizację:

• integracyjnych imprez sportowo-

rekreacyjnych i turystycznych,

• sekcji sportowych w wybranych 

dyscyplinach gier zespołowych 

i indywidualnych zależnie od stop-

nia niepełnosprawności,

• zabaw i gier rekreacyjnych dla 

dzieci dostosowanych do ich po-

ziomu psychoruchowego, mają-

cych charakter ćwiczeń koordyna-

cyjnych i odprężających.

4. Strategia partnerstwa

 - Przyjdź i spróbuj

Ten motyw to przybliżenie sportu lu-

dziom. Można to osiągnąć tylko dzięki 

serii strategicznych sojuszów, przed-

sięwzięć joint venture i spółek, któ-

re zachęcają do zdobycia pierwszych 

doświadczeń w sporcie i rekreacji. 

Promujemy akcje „Przyjdź i spróbuj”, 

Dyscypliny dla Wszystkich i sporty ty-

powo polskie, na przykład po to, aby 

rekrutować nowych członków. Spo-

łeczności, rady miejskie, samorządy 

i organizacje handlowe muszą stać się 

strategicznymi partnerami w aktywnej 

promocji nowych gier, imprez, nowych 

obiektów i nowego poczucia maso-

wego uczestnictwa w sporcie i rekrea-

cji. Dopóki ludzie nie zaczną osobiście 

brać udziału w nowych przedsięwzię-

ciach, wydarzeniach, dniach sportu, 

zajęciach na siłowni, grupach rekrea-



Porady
 sport dla wszystkich

44 sport
dla wszystkich

porady

45

Twórcy zrębów wychowania fizycz-

nego w osobach Jędrzeja Śniadeckie-

go, Zygmunta Gilewicza, Eugeniusza 

Piaseckiego i innych, uwzględniając 

odmienności założeń ich koncepcji, 

intuicyjnie sądzili, że uczestnictwo 

w ćwiczeniach fizycznych nie tylko 

przyczynia się do zmian w wymiarach 

strukturalnych i funkcjonalnych fizycz-

ności człowieka, ale także zmienia na-

stawienia i przyzwyczaja do aktyw-

ności fizycznej. Stosowali kategorię 

wychowania fizycznego, wierząc moc-

no w to, że ów proces występuje, mimo 

że nie znajdowali dla niego naukowe-

go uzasadnienia.

Sądzili także, że im sprawniejsze 

jest ciało i lepsze zdrowie, tym lep-

sze przygotowanie do uczestnictwa 

w przyszłości w aktywnych formach 

kultury fizycznej. Z pewnością temu ro-

zumowaniu nie można odmówić zdro-

worozsądkowej logiki, natomiast nie 

wytrzymuje ono uzasadnienia w po-

rządku występujących korelacji mię-

dzy ćwiczeniami fizycznymi a osobo-

wością człowieka, ukierunkowaną na 

świadomą aktywność fizyczną i dba-

łość o zdrowie właśnie [Zuchora 2009].

Taki sposób pojmowania wycho-

wania do uczestnictwa w kulturze fi-

zycznej rozpoczyna ciąg ewolucyjny 

w zakresie teorii wychowania fizycz-

nego, aby swoje zwieńczenie znaleźć 

w pedagogicznej wersji teorii wycho-

wania fizycznego, której autorem jest 

Maciej Demel. W wersji tej znajduje 

się logiczne i naukowe uzasadnienie 

zarówno procesu doskonalenia ciała 

w wymiarze strukturalnym i funkcjo-

nalnym, jak i procesu wychowania „co 

do ciała i zdrowia”. W tym rozumowa-

niu proces wychowania nie przebiega, 

jak sądzili przedstawiciele wersji na-

turalistycznej, od ciała do osobowo-

ści, ale od osobowości, która jest od-

powiednio ukształtowana, do ciała 

i zdrowia [Demel 1989].

W artykule skoncentrujemy uwa-

gę na określeniu roli socjalizacji w pro-

cesie przygotowania człowieka do 

uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Pokażemy zawiłe ścieżki tego proce-

su, ale także wskażemy słabe ogniwa 

kształtowania osobowości człowieka 

przez oddziaływanie społeczeństwa 

i kultury. Kulturę fizyczną będziemy 

rozumieli jako element kultury, który 

nie ogranicza się do wymiaru mate-

rialnego (bytowego), ale funkcjonu-

je także w sferze kultury społecznej 

i symbolicznej. Za Zbigniewem Kraw-

czykiem kulturę fizyczną będziemy 

rozumieli jako „względnie zintegro-

wany i utrwalony system zachowań 

w dziedzinie dbałości o rozwój fizycz-

ny, sprawność ruchową, zdrowie, uro-

dę, cielesną doskonałość i ekspresję 

człowieka, przebiegających według 

przyjętych w danej zbiorowości wzo-

rów, a także rezultaty owych zacho-

wań” [Krawczyk 2011, s. 40].

 Sposoby wyjaśniania przyczyn 

 uczestnictwa w kulturze fizycznej 

Wszyscy członkowie społeczeństwa 

prezentują określony poziom kultury 

fizycznej i wszyscy, w mniejszym lub 

większym stopniu, w niej uczestniczą. 

Wszyscy też, w sposób zróżnicowany, 

mają określoną na jej temat wiedzę, 

znają jej praktyczne przejawy, posiada-

ją pewne umiejętności, znają obowią-

zujące ideały, wzory i wartości. Jaka jest 

zatem przyczyna takiego stanu rzeczy?

Odpowiedzi na tak sformułowane 

pytanie są przynajmniej dwie. Pierw-

sza z nich, odgrywająca coraz mniejszą 

rolę, lokuje się w obszarze nauk bio-

logicznych, zaś w sposób szczególny 

w genetyce. Jej przedstawiciele przy-

czyn określonych zachowań ludzkich, 

w tym zachowań w dziedzinie kultury 

fizycznej, upatrują w procesie dziedzi-

czenia biologicznego. Stoją na stano-

wisku, że pewne informacje, sposoby 

myślenia i zachowania wynikają z natu-

ry ludzkiej, są charakterystyczne dla ca-

łego gatunku ludzkiego [Lorenz 1977].

Nie wnikając w szczegóły powyższego 

stanowiska spróbujmy odpowiedzieć 

na sformułowane pytanie z pozycji 

nauk społecznych. Tutaj mamy do czy-

nienia z odpowiedzią przeciwstawną, 

z której wynika, że to społeczeństwo, 

w którym człowiek się urodził i wzra-

sta, jest sprawcą wiedzy, umiejętności, 

zachowań społecznych, w tym zacho-

wań w dziedzinie kultury fizycznej. Aby 

człowiek mógł stać się pełnowartościo-

wym uczestnikiem kultury fizycznej, 

musi się tego nauczyć w procesie życia 

społecznego i w procesie przyswaja-

nia kultury. Musi nauczyć się rozumie-

nia idei i wzorów tego społeczeństwa, 

wartości, zachowań itp., aby w konse-

kwencji stać się pełnoprawnym jego 

uczestnikiem.

Za stanowiskiem, według którego 

to społeczeństwo jest sprawcą przy-

gotowania człowieka do życia w tym 

społeczeństwie i tej kulturze, przema-

wia wiele badań przeprowadzonych 

przez antropologów kulturowych [Ma-

linowski 1944]. Wynika z nich, że uni-

wersaliów kulturowych jest niezwykle 

mało, natomiast mamy do czynienia 

z różnorodnością kultur, pluralizmem 

kulturowym czy wielokulturowością. 

Wynika z tego, że ludzkie postępowa-

nie nie może być efektem wspólnej lu-

dziom natury, nie może być przekazy-

wane w porządku biologicznym, ale na 

drodze pozabiologicznego przekazu, 

Socjalizacja
do uczestnictwa w kulturze fizycznej

Tak samo też musimy zachęcać lu-

dzi do inwestowania we własną przy-

szłość, żeby ich „wolny czas” obejmo-

wał zaangażowanie czasu i środków 

w sport i rekreację, która dosłownie 

pozwala im „bardziej korzystać z ży-

cia”.

Obserwujemy ostatnio wzrost za-

interesowania coraz większej liczby 

ludzi turystyką, która ze względu na 

swoje wartości wychowawcze, dydak-

tyczne i rekreacyjne pełni istotną rolę 

w kształtowaniu nawyków zdrowego 

stylu życia. Imprezy turystyczne stwa-

rzają doskonałą okazję do dokładne-

go poznania osobowości uczestników. 

Uprawianie turystyki wyzwala u ludzi 

radość życia, potęguje dobre samopo-

czucie, uczy odnajdywania przyjem-

ności w obcowaniu z przyrodą.

Wśród różnych form turystyki 

kwalifikowanej największą popular-

nością cieszy się turystyka piesza i ko-

larska. Turystyka piesza to wędrówki, 

rajdy po górach i nizinach w wolnym 

czasie dla wypoczynku, rozrywki, pro-

mowania zdrowia. Coraz większa licz-

ba uczestników wędrówek używa do 

marszu kijów, uprawiając w ten spo-

sób „nordic walking”.

Drugi rodzaj - turystyka rowero-

wa - przyciąga coraz więcej ludzi, gdyż 

jazda na rowerze obok biegania to 

najprostsza forma aktywności rucho-

wej nie wymagająca specjalnych na-

kładów finansowych.

W systemie działań organizacyj-

nych Ogniska TKKF na terenie całego 

kraju winny być inicjatorem i realizato-

rem wycieczek, wędrówek, rajdów pie-

szych i rowerowych. Celem tej działal-

ności jest profilaktyka prozdrowotna 

uczestników prowadząca do utrzyma-

nia i podnoszenia sprawności psycho-

fizycznej społeczeństwa, w tym szcze-

gólnie dzieci i młodzieży.

8. Strategia sponsoringu

 – Orliki, to jest to

Niczego wielkiego nie da się osiągnąć, 

nie ponosząc kosztów, bez względu 

na to jak ogromne mogą być korzyści. 

Tworzenie fundamentów pod zwięk-

szone zaangażowanie społeczeństwa 

w sport i aktywną rekreację tworzy 

podstawy do uzyskania dostępu do 

interesujących społeczności. Duże kor-

poracje i nowo powstające firmy inter-

netowe zdają sobie sprawę, jak waż-

ne jest, żeby ludzie spotykali się, aby 

się wspólnie uczyć i bawić, w wyniku 

czego korzystają z usług, umiejętności 

i towarów sportowych, które dają im 

poczucie dokonania czegoś, zdobycia 

wolności i sprostania wyzwaniom.

Sponsorzy stają się coraz bardziej 

wyrafinowani w poszukiwaniu eko-

nomicznej wartości w zamian za udo-

stępniany budżet. Elitarny sport przy-

ciąga widzów z całego świata, ale to 

lokalna i regionalna aktywność po-

maga w przekształcaniu świadomo-

ści na zaangażowanie w sport. Z kolei 

zaangażowanie przechodzi w aktyw-

ne długoterminowe uczestnictwo, 

które tworzy motywację do wspiera-

nia znanych marek kojarzących się ze 

sportem. W ten sposób tworzy się fun-

damenty pod inicjatywy sponsorskie 

i zachęca do dalszego wspierania do-

brze zarządzanych imprez, inicjatyw 

i programów szkoleniowych.

9. Strategia trzeciego okresu

 naszego życia - Aktywny trzeci 

wiek - aktywne całe życie

Jedną trzecią życia spędzamy, pracu-

jąc lub ucząc się, kolejną - śpiąc i je-

dząc, a pozostały „czas wolny” staje 

się polem bitwy dla aktywności zor-

ganizowanej. Musimy dopilnować, 

żeby całe życie spędzać dobrze. Przez 

jedną trzecią życia przygotowujemy 

się do pracy i życia w społeczności, 

kolejną przeznaczamy na działalność 

zarobkową, a teraz musimy przygo-

tować się na ostatnią z trzech części 

– długie życie po zakończeniu pracy, 

które wymaga, abyśmy byli „bardziej 

aktywni”.

Wygrywanie w każdej dyscyplinie 

sportu wymaga determinacji, poświę-

cenia i pozytywnego nastawienia. Pro-

mowanie sportu jako sposobu spędza-

nia wolnego czasu wymaga, abyśmy 

wszyscy wykroczyli poza promowanie 

wychowania fizycznego i imprez spor-

towych w interesie osób obecnie za-

angażowanych w sport i skupili się na 

stworzeniu warunków, w których bę-

dzie można docenić „ostatni z trzech 

okresów życia”. Musimy się przygoto-

wać na dłuższe, bardziej aktywne ży-

cie w ostatnim okresie życia i zrozu-

mieć, że nasze poświęcenie dla dzieci 

i młodzieży w pierwszym okresie oraz 

nasze własne, aktywne życie pełne 

sportu i aktywnej rekreacji w drugim 

okresie tworzy fundamenty, na któ-

rych budujemy ostatni z trzech okre-

sów życia.

Znany teoretyk sportu K. Meined, 

autor książki „Motoryczność ludzka” 

(1967), konkluduje: „ćwiczenie fizycz-

ne i sport nie powinny kończyć się 

z chwilą dojścia do późnego wieku. 

Przeciwdziałają one bowiem regre-

sowi motoryczności człowieka i łago-

dzą ciężar przykrego procesu starze-

nia się”.

Badania i eksperymenty naukowe 

dowodzą, że systematycznie uprawia-

ne ćwiczenia ruchowe mogą nie tylko 

utrzymać, ale także sprzyjać progre-

sji aktualnego poziomu sprawności 

fizycznej osób w średnim i starszym 

wieku. Dlatego aktywność rucho-

wa powinna towarzyszyć człowieko-

wi przez całe życie we wszystkich eta-

pach autogenezy.

Nasza organizacja wytyczając kie-

runki działalności na kolejne lata, nie 

może zapomnieć o tej kategorii osób 

i przedstawić im propozycję:

• organizacji systematycznych za-

jęć ruchowych dla osób III Wieku 

w Ośrodku Terapii Ruchowej,

• inicjowania akcji i przedsięwzięć 

zachęcających do stałej troski 

o zdrowie przez aktywny styl ży-

cia,

• tworzenie grup dyspanseryjnych 

(korekcyjno-wyrównawczych) dla 

schorzeń związanych z podeszłym 

wiekiem.

■ Opracowali:

Bogdan Gawron i Ryszard Kowalski

Przyjął Zarząd Główny TKKF

na plenarnym posiedzeniu 

11.06.2011 r. w Sierakowie
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dują aprobatę lub dezaprobatę, 

spotykają się z sankcjami pozytywny-

mi bądź negatywnymi. Do sankcji po-

zytywnych możemy zaliczyć uśmiech, 

szacunek, uznanie, natomiast do nega-

tywnych oburzenie, wyśmianie, drwi-

nę czy ostracyzm. Zatem zachowania 

oceniane przez społeczeństwo jako 

dobre, są gratyfikowane, natomiast 

uznane za złe, są karane i tym samym 

przykre dla jednostki [Goffman 2000]. 

Człowiek unikając potępienia zbioro-

wości, uczy się zachowań akceptowa-

nych, spełnia oczekiwania społeczne 

i kulturowe oraz w ten sposób kształ-

tuje swoją osobowość.

Instrumentalne uczenie się w dzie-

dzinie kultury fizycznej może być efek-

tywne tylko wówczas, gdy jednostka 

znajdzie sens i uzasadnienie uczestni-

ctwa w kulturze fizycznej oraz uzna, że 

uczestnictwo to przynosi jej określone 

gratyfikacje w postaci lepszego sa-

mopoczucia, lepszego zdrowia, cieka-

wego sposobu spędzenia czasu wol-

nego itp. Możemy w tym przypadku 

powiedzieć, że jednostka musi odno-

sić pewne osobnicze korzyści, wynika-

jące z uczestnictwa w kulturze fizycz-

nej. Z drugiej strony uczestnictwo 

w kulturze fizycznej jest konsekwen-

cją uznania społecznego dla tego 

uczestnictwa właśnie. Jeśli jednostka 

w wyniku braku uczestnictwa w kul-

turze fizycznej spotyka się z sankcjami 

negatywnymi społeczeństwa w po-

staci np. dezaprobaty czy potępienia, 

natomiast uczestnictwo w kulturze fi-

zycznej przydaje jednostce uznania 

i szacunku, to w wyniku takiego od-

działywania w sposób właściwy mo-

delowana jest osobowość.

W pełni socjologicznym wyjaśnie-

niem omawianego zagadnienia jest 

koncepcja interakcjonizmu symbolicz-

nego, w której podkreśla się kluczowe 

znaczenie czynników społecznych. 

Według amerykańskich twórców tego 

kierunku, a mianowicie Charlesa H. 

Cooleya i George H. Meada, człowiek 

przychodząc na świat jest tylko isto-

tą biologiczną. Staje się człowiekiem 

i reprezentantem tegoż społeczeń-

stwa oraz kultury w procesie interak-

cji z członkami tegoż społeczeństwa. 

Według tej koncepcji to od społeczeń-

stwa nabywa idee, wzory, reguły, ale 

również wzory samego uczenia się. 

Badania tzw. wilczych dzieci dowo-

dzą, że jednostka żyjąca w izolacji od 

społeczeństwa nie tylko nie zna kodu 

tej kultury, ale także nie posiada umie-

jętności uczenia się, bowiem nie wy-

kształciły się mechanizmy psychiczne 

tego procesu [Cooley 1964].

W świetle tej koncepcji proces so-

cjalizacji przebiega od interakcji naj-

prostszych do coraz bardziej złożo-

nych. Pierwsza faza socjalizacji wiąże 

się ze spontanicznym zachowaniem, 

bez refleksji na temat siebie oraz part-

nera w tym działaniu. Występuje ona 

u małych dzieci, które nie są w stanie 

takiej refleksji przeprowadzić. Dru-

ga wiąże się ze świadomością sie-

bie i swoich partnerów, rozumieniem 

swojej i swoich partnerów roli. Jest to 

swoista gra, w której jestem świado-

my zależności od innych i interakcyj-

nych okoliczności działania. Trzecia, 

najwyższa faza, wiąże się ze zrozu-

mieniem społecznych reguł gry, któ-

re obowiązują w konkretnej sytuacji 

społecznej. W tej abstrakcyjnej fazie 

człowiek jest zdolny ocenić swoje za-

chowanie i zachowanie innych w od-

niesieniu do obowiązujących norm 

i wzorów społecznych.

W świetle perspektywy interakcjo-

nizmu symbolicznego socjalizacja do 

kultury fizycznej posiada w pełni spo-

łeczno-kulturowy charakter. Uczestni-

ctwo w kulturze fizycznej jest w całości 

wynikiem nabywania ideałów, reguł 

i wzorów naszego społeczeństwa.

Zatem to od przekazu społecz-

nego, zaś w sposób szczególny od 

grup pierwotnych, uzależnione są 

efekty socjalizacji do kultury fizycz-

nej. Bowiem to społeczeństwo przez 

wszechstronne oddziaływanie na jed-

nostkę czyni ją w pełni przygotowa-

ną lub nieprzygotowaną do uczestni-

ctwa w omawianej dziedzinie kultury. 

Z w pełni ukształtowaną jaźnią odnoś-

nie do kultury fizycznej mamy do czy-

nienia wówczas, kiedy jednostka jest 

w stanie określić i ocenić zachowania 

swoje i innych w omawianej dziedzi-

nie, odnosząc je do tzw. uogólnionych 

innych, czyli obowiązujących wzorów, 

norm i zachowań społecznych.

 Rodzaje socjalizacji 

 do kultury fizycznej 

Proces socjalizacji przebiega przez 

całe życie, nie można jednak powie-

dzieć, aby był to proces jednostajny 

i o jednakowym natężeniu na wszyst-

kich etapach życia jednostki. W litera-

turze przedmiotu, właśnie ze względu 

na wiek, wyróżnia się socjalizację pier-

wotną (socjalizację początkową) oraz 

socjalizację wtórną (socjalizację per-

manentną) [Berger, Luckmann 1983]. 

Każdy z wymienionych rodzajów so-

cjalizacji pełni nieco odmienną rolę 

przez wprowadzanie jednostek w inne 

obszary życia społecznego.

Niezwykle ważną rolę przypisuje 

się socjalizacji pierwotnej, dzięki któ-

rej człowiek staje się istotą społecz-

ną i uczestnikiem kultury. Staje się też 

uczestnikiem kultury fizycznej, ucząc 

się elementarnych wzorów zachowań 

w omawianej dziedzinie, przyswajając 

sobie wiedzę i umiejętności bawienia 

się, a także odróżniania ról w kulturze 

fizycznej, np. ze względu na płeć. Uczy 

się, że dziewczynki bawią się przede 

wszystkim lalkami i wykonują czynno-

ści charakterystyczne dla mam, nato-

miast chłopcy bawią się samochoda-

mi i przeprowadzają batalie militarne. 

Uczy się także, że rodzice mają władzę 

nad nimi i że są znaczącymi innymi, 

ważniejszymi od członków szerszej 

zbiorowości.

W procesie socjalizacji pierwot-

nej kształtuje się w sposób charakte-

rystyczny dla danego społeczeństwa 

osobowość jednostki. W procesie tym, 

mówiąc nieco metaforycznie, czło-

wiek uczy się abecadła społecznego. 

Ten rodzaj socjalizacji, ze względu na 

fakt, że przebiega w atmosferze na-

sączonej uczuciami, występuje w kli-

macie silnej więzi emocjonalnej i ma 

miejsce w otoczeniu znaczących in-

nych, odgrywa kluczową rolę wzglę-

dem jednostki. Przekazywane wzory 

poprzez nieskończenie zróżnicowane 

społeczeństwa i kultury. Potwierdze-

niem niniejszego stanowiska jest rów-

nież sytuacja na gruncie tego elemen-

tu kultury, jakim jest kultura fizyczna. 

Samych różnorodnych form uczestni-

ctwa w kulturze fizycznej jest nieskoń-

czenie wiele i różnią się one między 

sobą nie tylko w swej zewnętrznej, ru-

chowej formie, ale także przypisywa-

ne są im często bardzo odmienne war-

tości społeczne i kulturowe. Nie ma 

zatem form ruchowych, które byłyby 

przekazywane w genetycznym prze-

kazie, ale jest wielotysięczny zbiór gier 

i zabaw, które znajdują swą realizację 

w poszczególnych społeczeństwach 

i kulturach, w innych zaś są całkowicie 

nieznane [Lipoński 2001].

Współcześnie w naukach społecz-

nych najczęściej nie kwestionuje się 

prawdy o tym, że człowiek wyewolu-

ował jako gatunek zdolny do współ-

pracy i współzawodnictwa. Jednakże 

cały przekaz genetyczny nie decyduje 

o stopniu wykorzystania tych zdolno-

ści. Biologia bowiem stanowi pewną 

ramę, dostarcza jedynie pewnych pre-

dyspozycji, potencji stania się pełnym 

człowiekiem, natomiast ich rozwinię-

cie jest już niemal wyłączną sprawą 

społeczeństwa.

Osobnika charakteryzującego się 

znaczącą długością ciała, posiadające-

go wspaniałe warunki biologiczne do 

uprawiania koszykówki, nie możemy 

nazwać koszykarzem, bowiem może 

on nawet nie wiedzieć, co to jest koszy-

kówka. Dopiero w procesie oddziaływa-

nia społecznego może stać się koszyka-

rzem, nabywając wiedzę i umiejętności 

charakterystyczne dla omawianej dy-

scypliny sportowej. Ten właśnie proces 

nabywania przez człowieka różnorod-

nych kompetencji społecznych i kultu-

rowych, w tym także kompetencji od-

nośnie do kultury fizycznej, nazywamy 

socjalizacją [Szacka 2003].

 Sposoby nabywania 

 kultury fizycznej 

Przez socjalizację, najogólniej rzecz 

biorąc, rozumie się przyswajanie przez 

jednostkę wzorów i norm życia spo-

łecznego i kultury, z drugiej zaś od-

działywanie tegoż społeczeństwa na 

jednostkę, w wyniku czego jednostka 

staje się pełnoprawnym członkiem da-

nej zbiorowości. Proces ten przebiega 

na kilku płaszczyznach, ale także mo-

żemy wyróżnić w nim poszczególne 

fazy w ramach ontogenezy. W począt-

kowych etapach wchodzenia do spo-

łeczeństwa dziecko uczy się podsta-

wowych czynności niezbędnych do 

życia w zbiorowości. Nabywa też wie-

dzę i umiejętności związane z uczest-

nictwem w kulturze fizycznej. Naby-

wa umiejętności chodzenia i biegania, 

wykorzystywania rąk do realizacji za-

dań ruchowych, uczy się zasad za-

baw i gier ruchowych, współdziałania 

i rywalizacji zgodnie z obowiązujący-

mi zasadami i wzorami kulturowymi 

[Dziubiński, Jankowski 2009].

W dalszych etapach uczy się okre-

ślonych ról i zajmowania charaktery-

stycznych pozycji społecznych. Uczy 

się roli syna czy córki i pozycji, jaką zaj-

muje w rodzinie, uczy się roli ucznia, 

uczestnika grupy rówieśniczej, uczest-

nika gier i zabaw ruchowych, człon-

ka klubu sportowego, reprezentanta 

szkoły czy klubu, a może także repre-

zentanta kraju w określonej dyscypli-

nie sportowej.

Ról tych uczy się jednostka przez 

całe życie. Wynika to stąd, że formy 

uczestnictwa w kulturze i kulturze fi-

zycznej ulegają zmianie, ale zmianie 

też ulega cały kontekst społeczno-kul-

turowy, w którym jednostka żyje. Cie-

kawa zabawa w chowanego czy berka 

dla wieku dziecięcego, nie jest pociąga-

jącym sposobem uczestnictwa w kul-

turze fizycznej dla osoby pełnoletniej, 

która poszukuje bardziej odpowied-

nich dla siebie form, takich jak żeglo-

wanie, jazda na nartach, wspinaczka 

skałkowa czy gra w piłkę siatkową. 

Z kolei formy te niekoniecznie pasują 

do roli jednostki będącej na emerytu-

rze i dysponującej w sposób naturalny 

mniejszym potencjałem zdrowotnym 

i ruchowym. Zatem jednostka w toku 

swego rozwoju nieustannie nabywa 

wiedzę i umiejętności, a także przyjmu-

je coraz to nowe role uczestnika kultu-

ry fizycznej, niejako będące w zgodzie 

z innymi rolami społecznymi wynika-

jącymi z płci, wieku, stanu zdrowia, 

sprawności fizycznej, wykształcenia, 

zamożności, miejsca zamieszkania, wy-

konywanego zawodu, pozycji społecz-

nej itp. [Dziubiński 2011, s. 199-215].

W toku przyswajania kultury fi-

zycznej przez jednostkę ma miejsce 

proces formowania osobowości, któ-

ry polega na internalizacji wybranych 

elementów tej dziedziny kultury. Gdy 

jej elementy staną się własnością jed-

nostki, zostaną uznane za własne czy 

osobiste, mówimy wtedy, że jednost-

ka prezentuje określoną postawę wo-

bec kultury fizycznej, charakteryzującą 

się określonymi motywacjami, poglą-

dami i gotowością do charakterystycz-

nych zachowań. Jednak w życiu spo-

łecznym nie tylko chodzi o postawy, 

ale przede wszystkim o zachowania, 

eksternalizację, tj. przejawianie zinter-

nalizowanych treści kultury fizycznej 

w praktyce społecznej.

Podstawowym mechanizmem so-

cjalizacji jest tutaj instrumentalne ucze-

nie się, w wyniku którego jednostka 

przyswaja sobie określony zestaw za-

chowań, który następnie wykorzy-

stuje w konkretnych sytuacjach spo-

łecznych. Przyswojone zachowania 

stanowią instrument realizacji stawia-

nych przez jednostkę celów, w procesie 

osiągania których człowiek doświad-

cza pozytywnych, ale także negatyw-

nych przeżyć. Metodą prób i błędów 

eliminuje doświadczenia przykre, któ-

re odczytuje jako kary, deprywacje, na-

tomiast wzmocnione zostają zachowa-

nia przynoszące nagrody i gratyfikacje. 

W wyniku takiego instrumentalne-

go uczenia się, w wyniku odrzucania 

tego, co jest dla niego złe, a zachowy-

wania tego, co dobre, kształtuje swoją 

osobowość. Przedstawiony sposób in-

strumentalnego uczenia się jest cha-

rakterystyczny dla całego świata zwie-

rzęcego, z człowiekiem włącznie.

Człowiek natomiast podejmuje 

zachowania, w tym zachowania w kul-

turze fizycznej w środowisku społecz-

nym. Stąd też jego zachowania znaj-
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urdieu, Passeron 1990] oraz obawę 

przed sankcjami społecznymi.

Wszystkie wymienione sytuacje, 

choć świadczące o różnych efektach 

socjalizacji, należy uznać za pozytyw-

ne. Bowiem nawet obawa przed sank-

cjami jest też w jakimś sensie pozy-

tywnym efektem procesu socjalizacji.

Jednak wiemy wszyscy, że socja-

lizacja nie zawsze się udaje. Potwier-

dzeniem tego są przypadki łamania 

przez jednostki i zbiorowości społecz-

ne obowiązującego ładu aksjonorma-

tywnego. Wtedy mówimy, że mamy 

do czynienia ze zjawiskiem przestęp-

czości, patologii czy dewiacji. Nie roz-

wijając tego zagadnienia, tylko wy-

punktujmy słabe ogniwa procesu 

socjalizacji: 1. proces socjalizacji jest 

złożony i na którymś z etapów mogą 

wystąpić zaburzenia, 2. poszczególne 

etapy socjalizacji mogą być niespójne 

a często antynomiczne wobec siebie, 

3. poszczególne podsystemy socjali-

zacji mogą dopuszczać różne inter-

pretacje sensu (np. nauka i religia), 4. 

może wystąpić zjawisko anomii, rozu-

mianej jako rozziew między wartoś-

ciami a normami służącymi ich reali-

zacji, 5. mogą wystąpić ambiwalencje 

i antynomie normatywne, wynikające 

z przynależności do wielu grup i od-

miennych interpretacji reguł przez te 

grupy, 6. środki masowego przeka-

zu mogą nadawać tym samym infor-

macjom różny sens, 7. wystąpić może 

oddziaływanie środowisk kontrkultu-

rowych i grup przestępczych czy de-

wiacyjnych, 8. może wystąpić zjawisko 

permisywizmu, przyzwolenia społecz-

nego na działania dewiacyjne.

Te i inne ogniwa stanowią słabe 

punkty czy też niedoskonałości proce-

su socjalizacji, ale zagadnieniem tym, 

dobrze opisanym przez socjologów, 

nie będziemy dalej się zajmowali. 

Skoncentrujemy uwagę na problemie, 

który interesuje nas w sposób szcze-

gólny i dotyczy dużej części współ-

czesnych społeczeństw.

Sytuacja się dość mocno kompli-

kuje, kiedy samo społeczeństwo, na 

którym spoczywa odpowiedzialność 

za przekazywanie młodszemu poko-

leniu dorobku w zakresie kultury fi-

zycznej, reprezentuje niski poziom 

tej kultury. Oznacza to, że możemy li-

czyć wyłącznie na reprodukcję niskie-

go poziomu kultury fizycznej. Bowiem 

tutaj kończą się możliwości socjalizacji 

jako procesu społecznego.

W takim przypadku odpowiedzial-

ność za podnoszenie społecznego po-

ziomu kultury fizycznej spoczywa na 

organizacjach edukacyjnych, a zwłasz-

cza szkole, w której prowadzony jest 

w sposób świadomy, celowy i plano-

wy proces edukacji fizycznej.

 Podsumowanie 

Nie ma takiego społeczeństwa, w któ-

rym wszyscy jego członkowie uczestni-

czą w kulturze fizycznej, a uczestnictwo 

to byłoby oceniane jako zadowalające. 

Zatem nie ma takiego społeczeństwa, 

które mogłoby zadowolić się reproduk-

cją kultury fizycznej i nie uznać za po-

trzebne podniesienie poziomu oma-

wianej dziedziny.

Jednak trzeba sobie zdawać spra-

wę z tego, że możliwości socjalizacji 

są ograniczone i szczytem jej efektyw-

ności może być jedynie odtworzenie 

sytuacji w zakresie kultury fizycznej, 

która była udziałem pokolenia wcześ-

niejszego.

Zatem konieczne jest sprzęgnię-

cie dwóch procesów, a mianowicie so-

cjalizacji oraz edukacji. Pierwsza z nich 

zapewni odtworzenie stanu rzeczy 

w pokoleniu socjalizowanym w zakre-

sie kultury fizycznej, w sposób charak-

terystyczny dla pokolenia socjalizują-

cego, natomiast edukacja, zwłaszcza 

szkolna, będąca działalnością plano-

wą i celową, zmierzającą do realizacji 

określonych ideałów, może przyczy-

nić się do ogólnego podniesienia po-

ziomu kultury fizycznej.

Trzeba jednocześnie zdawać so-

bie sprawę z tego, że nie udało się i nie 

uda się w przyszłości osiągnąć pozio-

mu pełnego uczestnictwa społeczeń-

stwa w kulturze fizycznej. Jednak na-

leży robić wszystko, aby taki stan 

osiągnąć. Bowiem dążąc do nieosią-

galnej utopii, można po drodze wiele 

zrobić na rzecz podniesienia poziomu 

kultury fizycznej społeczeństwa.

■ Zbigniew Dziubiński

Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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i wartości są niejako automatycznie 

zinternalizowane i bez trudu stają się 

drugą naturą człowieka [Lenartowicz 

2011].

W ramach procesu socjaliza-

cji pierwotnej toczy się jednocześ-

nie proces socjalizacji pierwotnej do 

kultury fizycznej. Posiada on wszyst-

kie wcześniej wymienione znamiona, 

a jego efekty często rozciągają się na 

całe życie człowieka. Bowiem to w tym 

okresie, w sposób niejako naturalny, 

w grupie pierwotnej, którą jest rodzi-

na, przekazywane i jednocześnie in-

ternalizowane są idee, wzory, wartości 

i postawy względem kultury fizycznej. 

Tworzą się fundamenty osobowości 

człowieka w odniesieniu do kultury fi-

zycznej. Kultura fizyczna przyswojona 

w procesie socjalizacji pierwotnej jest 

o wiele lepiej ugruntowana w struk-

turze osobowości niż kultura fizyczna 

zinternalizowana w procesie socjaliza-

cji wtórnej [Berger, Luckmann 1983].

Dotąd mówiliśmy o socjalizacji 

w domu rodzinnym, o socjalizacji pier-

wotnej. Jednak proces ten, razem z wie-

kiem, jest kontynuowany w szerszej 

zbiorowości. Powodzenie socjalizacji 

pierwotnej do kultury fizycznej zależy 

nie tylko od przekazu znaczących in-

nych (członków rodziny), ale także od 

tego, czy zostanie odkryty uogólnio-

ny inny. To znaczy, czy jednostka so-

cjalizowana dojdzie do przekonania, że 

np. uczestnictwo w kulturze fizycznej 

stanowi ogólnospołeczną regułę. Gdy 

tak się stanie, socjalizacja pierwotna 

do kultury fizycznej zakończy się suk-

cesem. Wystąpienie sytuacji przeciw-

nej, a mianowicie, kiedy rodzinne przy-

gotowanie do uczestnictwa w kulturze 

fizycznej nie znajdzie potwierdzenia 

w normach i zachowaniach społecz-

nych, może spowodować osłabienie 

efektów socjalizacji pierwotnej.

Zakończenie procesu socjalizacji 

pierwotnej zwykle jednocześnie roz-

poczyna okres socjalizacji wtórnej, któ-

ra trwa przez całe życie. Jeśli socjaliza-

cja pierwotna polega na zapoznaniu 

jednostki z abecadłem życia społecz-

nego, to socjalizacja wtórna wprowa-

dza w różnorodne segmenty życia spo-

łecznego. W socjalizacji wtórnej uczy 

się jednostka pełnienia ról społecznych 

i zajmowania określonych pozycji [Mer-

ton 1982]. Zdobywa wiedzę i umiejęt-

ności bycia uczniem, kolegą, piłkarzem, 

mężem, emerytem itp. W procesie so-

cjalizacji wtórnej jednostka nabywa 

różnorodne treści, które mogą utwier-

dzać efekty socjalizacji pierwotnej, ale 

mogą też je kwestionować. W takim 

przypadku ma miejsce proces uzgad-

niania efektów socjalizacji pierwotnej 

z przekazami socjalizacji wtórnej.

W socjalizacji wtórnej występuje 

suwerenny wybór znaczącego inne-

go spośród różnorodnych możliwości. 

Zwykle też owa socjalizacja nie ma ta-

kiego jak socjalizacja pierwotna kon-

tekstu emocjonalnego, choć jest on 

również pożądany, bowiem ma ko-

rzystny wpływ na efekty socjalizacji.

Socjalizacja wtórna w odniesieniu 

do kultury fizycznej zwykle toczy się 

w ramach organizacji formalnych, ta-

kich jak szkoła, klub sportowy, Kościół, 

ale także w zbiorowościach nieformal-

nych, takich jak grupy rówieśnicze czy 

koleżeńskie, paczki towarzyskie. Efek-

tywność tego rodzaju socjalizacji do 

kultury fizycznej jest uzależniona od 

wielu czynników społecznych, a naj-

bardziej pożądaną sytuacją jest taka, 

kiedy dobra socjalizacja rodzinna jest 

utwierdzana przez również dobrą so-

cjalizację wtórną. Niezwykle istotną 

rzeczą jest także tworzenie pozytyw-

nych emocji związanych z socjalizacją 

wtórną do kultury fizycznej. Bez od-

powiedniego klimatu emocjonalnego 

można nauczyć jednostkę wykonywa-

nia skomplikowanych umiejętności, 

ale nie można uformować osobowo-

ści ukierunkowanej na uczestnictwo 

w kulturze fizycznej.

Do tej pory omawiany był proces 

socjalizacji przebiegający według tra-

dycyjnych schematów, a mianowicie, 

że osoby starsze wprowadzają w struk-

tury życia społecznego młodsze po-

kolenie. Dotyczy to także interesującej 

nas dziedziny kultury fizycznej. Korzy-

stając ze skonstruowanych przez Mar-

garet Mead [1978] typów idealnych 

procesu nabywania kultury i odnosząc 

je do owej socjalizacji, możemy powie-

dzieć, że w społeczeństwach nowo-

czesnych coraz częściej odgrywa ważną 

rolę, oprócz typów postfiguratywnego 

i kofiguratywnego, typ prefiguratywny. 

Oznacza on zmianę kierunku socjaliza-

cji np. w rodzinie. Nie rodzice przeka-

zują wzory i wartości kultury fizycznej, 

reprodukując jednocześnie i konser-

wując dotychczasowy wzór wynikają-

cy z tradycji, ale to młodsze pokolenie, 

dzieci socjalizują rodziców do nowo-

czesnych form uczestnictwa w kulturze 

fizycznej. Dzisiaj dzieci stają się nauczy-

cielami dla rodziców nie tylko w kwe-

stiach dotyczących kultury fizycznej, 

ale przede wszystkim w zagadnieniach 

dotyczących komputerów, telefonów 

komórkowych itp. Uczą rodziców wy-

korzystywania cyberprzestrzeni dla 

swoich potrzeb, w tym dla potrzeb 

związanych z aktywnością fizyczną. Nie 

dotyczy to tylko relacji dzieci-rodzice, 

ale ma szerszy zasięg, np. gdy studenci 

zapraszają nauczycieli na koncert mu-

zyki młodzieżowej lub wyciągają ich na 

partyjkę bocce.

 Słabe elementy socjalizacji 

 do kultury fizycznej 

Najbardziej pożądana jest taka sytua-

cja, kiedy ludzie w najwyższym stopniu 

zinternalizowali wzory kultury fizycznej 

i nawet im do głowy nie przychodzi, że 

można żyć, nie uczestnicząc w oma-

wianej dziedzinie. W takim przypad-

ku możemy powiedzieć, że socjalizacja 

odniosła pełny sukces. Jednak jest to 

przypadek niezwykle rzadki, a w socjo-

logii nazywany przesocjalizowaną wi-

zją człowieka [Wrong 1961].

Sytuacją również pożądaną jest 

taka, w której co prawda jednostka 

niezbyt mocno jest zainteresowana 

uczestnictwem w kulturze fizycznej, 

ale poczucie obowiązku względem 

siebie i swojego otoczenia skłania ją 

do realizacji wartości omawianej dzie-

dziny. Może też być sytuacja taka, że 

jednostka uczestniczy w kulturze fi-

zycznej wyłącznie ze względu na kon-

trolę społeczną i swojego rodzaju 

przymus symboliczny otoczenia [Bo-
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Do trzeciej edycji Turnieju Pił-

ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 

Świercze rozegranej 26 lutego 2011 

roku zgłosiło się dziewięć drużyn, 

które w drodze losowania zostały 

rozmieszczone w trzech grupach. 

Ze względu na dużą liczbę zgłoszo-

nych drużyn mecze zostały rozegra-

ne do dwóch wygranych setów (set 

do 20 pkt.).

Turnieje cieszą się ogromnym zain-

teresowaniem, na co może wskazywać 

przybycie dwóch drużyn z Ciechano-

wa, trzech ze Świercz, drużyny ze Strze-

gocina oraz reprezentacji KS Nowe 

Miasto, która brylowała w turnieju, po-

kazując kunszt siatkarski oraz ogrom-

ną determinację i zdobyła I miejsce. Na 

uwagę zasługuje „Maćko Team” z ka-

pitanem drużyny Dariuszem Siem-

borskim, który godnie reprezentował 

naszą gminę w rozgrywkach, nie ustę-

pując niczym bardziej doświadczonym 

zespołom. Nie można nie wspomnieć 

o drużynie „Świercze Koty”, składającej 

się głównie z gimnazjalistów, którzy 

dzielnie stawiali czoło swoim starszym 

kolegom w fazie grupowej. Widać zo-

stał zaszczepiony bakcyl sportowej ry-

walizacji.

Na zakończenie trwającego pra-

wie dziewięć godzin turnieju zosta-

ły wręczone puchary i dyplomy ufun-

dowane przez wójta Gminy Świercze 

Adama Misiewicza oraz statuetka 

dla najlepszego zawodnika turnieju, 

którym został Tomasz Palewski z KS 

Nowe Miasto.

 Wyniki turnieju 

I KS Nowe Miasto

II Czwórka Ciechanów I

III Czwórka Ciechanów II

IV Maćko Team 

V Czarnuchy Świercze

VI Stacja Pieścirogi

VII Seniorzy Świercze

VIII Świercze Koty

IX Strzegocin

■ Sebastian Górajczyk

Halowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów
Po raz kolejny rozgrywki organi-

zowane na miejscowej hali sportowej 

przyciągnęły wielu zawodników oraz 

sporą grupę kibiców, którzy dopingo-

wali swoje amatorskie drużyny w Ha-

lowym Turnieju Piłki Nożnej Amato-

rów, Świercze, 19 lutego 2011 r.

Do turnieju zgłosiło się sześć 

drużyn z naszego terenu oraz gmin 

ościennych. Łącznie po rozegraniu 15 

spotkań w systemie „każdy z każdym” 

wyłoniono zwycięzców.

 I Joga Bonita 10 pkt.

 II Everlas Igor i Jego Koledzy 10 pkt.

 III Estella Blanco 8 pkt.

 IV Atak ze Skrzydła 7 pkt.

 V Dajcie nam wygrać 6 pkt.

 VI Studzianki 1 pkt

Nazwy drużyn brzmią sympa-

tycznie, choć bardzo tajemniczo. Ale 

nie jest tajemnicą, że cały turniej wy-

grał zespół ze Świercz. Łącznie strzelo-

no 74 bramki, które przełożyły się na 

ogólną punktację, na podstawie której 

ustalono kolejność miejsc. Przy tej sa-

mej liczbie punktów pod uwagę bra-

no wynik bezpośredniego spotkania 

danych zespołów.

Poszczególne drużyny za pierw-

sze trzy miejsca otrzymały pamiątko-

we puchary oraz dyplomy. Ponadto 

tradycyjnie spośród piłkarzy wyłonio-

no króla strzelców, którym tym razem 

okazał się Kamil Stańczak z drużyny 

„Joga Bonita”, oraz najlepszego bram-

karza wybieranego w toku głosowa-

nia - został nim świetnie broniący 

Mateusz Pawłowski z „Everlast Igor 

i Jego Koledzy”. Wyróżnieni zawod-

nicy otrzymali pamiątkowe statuet-

ki oraz dyplomy. Nagrody jak zwykle 

ufundował wójt Gminy Świercze.

 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
 Gminy Świercze

Dni Zawoi 2011
„Dni Zawoi” to zorganizowana po 

raz pierwszy trzydniowa impreza rekre-

acyjno-sportowa, połączona z uczcze-

niem 365-lecia istnienia Zawoi. 24-26 

czerwca 2011 r. mieszkańcy i turyści, 

którzy licznie przybyli na stadion spor-

towy w Zawoi Centrum, uczestniczy-

li w wielu atrakcjach przygotowanych 

przez organizatorów. Nie zabrakło cie-

kawych występów kabaretowych i róż-

norodnych koncertów muzycznych.

Po południu rozpoczęła się „Kabare-

towa Noc pod Babią Górą” z udziałem 

m.in. Jacka Łapota z Kabaretu Dłu-

gi, Kabaretu Tenor oraz gwiazdy wie-

czoru - Cezarego Pazury. Wieczorne 

spotkanie zakończyła dyskoteka.

Niedziela upłynęła pod hasłem 

„Na śląską i góralską nutę”. Koncerto-

wały zespoły góralskie Juzyna z Zawoi 

i Zbójnik ze Skawicy, a później pub-

liczność bawiła się, słuchając duetu 

koncert znanej grupy Myslovitz i po-

kaz sztucznych ogni.

„Dni Zawoi” rozpoczęły się w piątek 

po południu oficjalnym „powitaniem 

wakacji”. Wójt gminy Zawoja Tadeusz 

Chowaniak przekazał młodzieży sym-

boliczne klucze do gminy. Później od-

były się koncerty laureatów konkursu 

„Talenty Małopolski 2011” i wystąpiły 

młodzieżowe zespoły z okolic Zawoi.

W sobotę wczesnym popołudniem 

rozgrywane były mecze towarzyskie, 

w tym turniej piłkarski między druży-

ną TVS Silesia a drużyną gospodarzy, 

mecz towarzyski LKS Watra – Cracovia. 

Kola&Jula, solistki Angeliki Kiepu-

ry i zespołu Finsky i Zbyrcoki. Ukoro-

nowaniem niedzielnego wieczoru był 

Pierwszym „Dniom Zawoi” towa-

rzyszyły konkursy rodzinne, zabawy 

dla dzieci, pokazy trialu rowerowego, 

pokazy strażackie. Można było także 

honorowo oddać krew. 

- Serdecznie dziękuję wszystkim oso-

bom i instytucjom, które przyczyniły 

się do organizacji i przeprowadzenia 

pierwszych „Dni Zawoi”. Dzięki duże-

mu zaangażowaniu i współpracy wie-

lu służb mogliśmy wspólnie świętować 

365-lecie Zawoi – tak podsumował wy-

darzenie wójt Tadeusz Chowaniak.
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XIX Międzynarodowy Turniej
im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera 2011

12-13 marca 2011 r. odbył się XIX 

Międzynarodowy Turniej im. Złotej 

Drużyny Huberta Wagnera w siatków-

ce dziewcząt i chłopców szkół śred-

nich. Pomysłodawcą i organizatorem 

turnieju jest Krzysztof Marszalik na-

uczyciel dyplomowany wychowania 

fizycznego i trener I klasy piłki siat-

kowej, który przewodniczy Klubo-

wi Olimpijczyka „Olimpionik”, działa-

jącemu przy LO im. Hugona Kołłątaja 

w Pińczowie. Turniejowi patronowa-

ły Polski Komitet Olimpijski, Federa-

tion Internationale Cinema Television 

Sportifs i Gazeta Wyborcza.

ni, członek MKOl Juan Antonio Sa-

maranch Jr., Jej Wysokość Elżbieta II 

Królowa Wielkiej Brytanii, prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki, sekretarz general-

ny PKOl Adam Krzesiński, Metropoli-

ta Krakowski kardynał Stanisław Dzi-

wisz, sekretarz gabinetu honorowego 

prezydenta MKOl Juan Antonio Sama-

ranch Annie Inchauspe, prezes PZPS 

Mirosław Przedpełski oraz Brytyjski 

Komitet Olimpijski.

12.03.2011 r. odbyły się elimina-

cje, na których był obecny Starosta 

Pińczowski Jan Moskwa. 13.03.2011 

o godz. 10.00 odbyła się ceremonia 

otwarcia turnieju w obecności dy-

rektora naszego liceum Eugeniu-

sza Bogacza, której dokonał Lucjan 

Pietrzczyk, Świętokrzyski Wicekura-

tor. Gośćmi turnieju byli: wicestarosta 

Pińczowski Marek Omasta, Daniele 

Tornelli - były zawodowy kolarz grupy 

Chiappucci, a obecnie trener kolarstwa 

szwajcarskiej grupy Bigla, Marek i Ja-

kub Dziurzyńscy oraz Edyta Orzełek 

- tłumacz języka włoskiego. Sędziami 

turnieju byli: Magdalena Cierniak, To-

masz Noszczyk i Dawid Mucha. Opie-

kę medyczną sprawowały pielęgniarki 

Renata i Anna Bisikiewicz.

 Klasyfikacja końcowa chłopców 

 I 34 LO Warszawa

 II LO Pińczów

 III Liceum M. Curie Meda Medilan 

Włochy

 IV Gimnazjum Nr 1 Pińczów

MVP turnieju: Olga Klocek, AZS 

Skawa UE Kraków, Karol Rawiak, 34 

LO Warszawa. Najlepszymi zawodnicz-

kami turnieju zostały: Magdalena Jasz-

kowska z AZS Skawa UE Kraków, Marta 

Kopińska z 34 LO Warszawa, Agnieszka 

Zwolska z Gold Team Sroka Travel Piń-

czów, Irmina Szmidt z 28 LO Kraków, 

Agnieszka Mrozowska z LO Pińczów, 

Sylwia Sitkowska z Olimpionik LO Piń-

czów. Najlepsi zawodnicy turnieju: 

Dominik Milewski z 34 LO Warszawa, 

Krzysztof Leks z LO Pińczów, Alessio 

Santambrogio z Liceum M.Curie Meda 

Mediolan Włochy, Bartosz Kular z Gim-

nazjum nr 1 Pińczów.

Puchar za najlepszy debiut 

w reprezentacji dziewcząt LO Piń-

czów otrzymała Izabela Kłap, puchar 

Fair Play Daniele Bonesso z Liceum 

M. Curie Meda Mediolan Włochy. Dy-

plom Fair Play otrzymał Bartosza Ku-

lar z Gimnazjum nr 1 Pińczów. Miss 

XIX Międzynarodowy Turniej im. 

Złotej Drużyny Huberta Wagnera 

w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół 

średnich dedykowany był Lechowi 

Kaczyńskiemu - prezydentowi RP, Ju-

anowi Antonio Samaranchowi - ho-

norowemu prezydentowi MKOl oraz 

Piotrowi Nurowskiemu - prezesowi 

PKOl, którzy zmarli w 2010 r.

W turnieju startowały reprezenta-

cje dziewcząt: grupa I - 34 LO Warsza-

wa, 28 LO Kraków, LO Pińczów, grupa 

II - AZS Skawa Uniwersytet Ekono-

miczny Kraków, Gold Team Sroka Tra-

vel Pińczów - absolwentki LO Pińczów, 

Olimpionik LO Pińczów oraz chłop-

ców: Liceum M. Curie Meda Mediolan 

Włochy, 34 LO Warszawa, Gimnazjum 

1 Pińczów, LO Pińczów.

Na turniej posłania i życzenia napi-

sali: prezydent MKOl Jacques Rogge, 

prezydent FICTS prof. Franco B. Asca-

 Klasyfikacja końcowa dziewcząt 

 I AZS Skawa UE Kraków

 II 34 LO Warszawa

 III Godl Team Sroka Travel Pińczów

 IV 28 LO Kraków

 V LO Pińczów

 VI Olimpionik LO Pińczów

Turnieju została Agnieszka Domaga-

ła z Gold Team Sroka Travel Pińczów.

Puchar dla Twórcy Turnieju od prof. 

dr hab. inż. Włodzimierza Bochniaka 

AGH w Krakowie otrzymał Krzysztof 

Marszalik.
■ Krzysztof Marszalik

Zdjęcia: Karina Romaniec

LXX Jubileuszowy Międzynarodowy
Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu

Najbardziej prestiżową imprezą tu-

rystyki kajakowej jest Międzynarodo-

wy Spływ Kajakowy na Dunajcu. W tym 

roku odbył się po raz 70., na tradycyj-

nej trasie Nowy Targ - Nowy Sącz, w tra-

dycyjnym zmiennym terminie obejmu-

jącym Boże Ciało, 23-26.06.2011 r., ze 

stałym biwakiem w Krościenku n. Du-

najcem. Patronat nad spływem spra-

wował marszałek województwa ma-

łopolskiego Marek Sowa, a patronat 

honorowy – prezydent Miasta Krakowa 

Jacek Majchrowski. Decyzją Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Tu-

rystyczno-Krajoznawczego był to Cen-

tralny Spływ PTTK. Impreza była dofi-

nansowana ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Małopolskie-

go i wchodziła w cykl Grand Prix Pol-

skiego Związku Kajakowego 2011.

MSKnD ma bogatą tradycję. Pierw-

szy spływ zorganizowano w 1936 r., ale 

według niektórych kronikarzy jego hi-

storię należałoby cofnąć do roku 1934. 

Odbyły się wtedy zawody na maratoń-

skiej trasie z Nowego Targu do Nowe-

go Sącza (100 km). Zwyciężył Austriak 

Guenther Hradetzky, który dwa lata 

później na igrzyskach w Berlinie zdobył 

złoty medal. Kajakarstwo debiutowało 

wówczas w programie olimpijskim.

We wznowionej po wojnie w 1947 r. 

imprezie wzięło udział 50 uczestników. 

Potem z roku na rok ich przybywało. 

W latach 60. XX w. liczba uczestników 

przekroczyła 1000, a w następnym 

dziesięcioleciu – 2000 (w latach 1976-

77 nawet powyżej 2400). Trzy razy 

uczestniczył w spływie Karol Wojty-

ła. W tamtych czasach wielką postacią 

był Tadeusz Pilarski, przez wiele lat 

komandor MSKnD i ikona polskiej tu-

rystyki kajakowej.

W 2000 r. organizacja ICF (Inter-

national Canoe Federation) uznała 

MSKnD za najlepszą masową imprezę 

turystyczno-sportową na świecie, na-

gradzając jej aktualnych organizato-

rów, Stowarzyszenie Turystyki i Rekre-

acji Kajakowej „Dunajec”, pucharem.

Tak liczebne spływy miały specy-

ficzną atmosferę. Na polach namio-

towych trudno było znaleźć wolne 

miejsce, trzeba było poruszać się zygza-

kami, a i tak człowiek co chwila potykał 

się o sznurki. Na wodzie należało wy-

kazywać się nie tylko umiejętnościami 

technicznymi, ale i radzić sobie w tłoku 

- część kajakarzy płynęła turystycznie, 

nie przejmując się rywalizacją.

Nie ma już tamtej atmosfery, nie 

ma Ptasiego Uskoku pod Czorszty-

nem, ale magia MSKnD wciąż przy-

ciąga kajakarzy. Nie zawiedli nawet 

w pamiętnym roku 2010, gdy uda-

ło się przeprowadzić tylko jeden etap 

z Nowego Targu do Mizernej, a póź-

niej powódź uniemożliwiła kontynu-

ację spływu. Gdy strumienie wody za-

lewały biwak w Krościenku, imprezę 

trzeba było zakończyć.

Od 2006 r. MSKnD trochę zmienił 

charakter dzięki ówczesnemu koman-

dorowi, nieżyjącemu już Krzysztofo-

wi Książkowi – biwak był stacjonarny, 

w Krościenku, a kajakarze dowożeni 

na miejsca startu autokarami.

W tym roku, na jubileuszowym 

spływie pojawiło się wielu wiernych 

MSKnD kajakarzy. Na wodzie było po-

nad 300 osób, podobna liczba to osoby 

towarzyszące.

Organizatorzy zadbali o uroczystą 

oprawę imprezy. W otwarciu na sta-

dionie w Nowym Targu wzięli udział 

przedstawiciele władz, m.in. burmistrz 

miasta Nowy Targ Marek Fryźlewicz, 

wiceprezydent miasta Krakowa Tade-

usz Trzmiel, dyrektor Departamen-

tu Rozwoju i Promocji Sportu w Mini-

sterstwie Sportu i Turystyki Wojciech 

Kudlik, członek zarządu Polskiego 

Związku Kajakowego i prezes Małopol-

skiego Okręgowego Związku Kajako-

wego Andrzej Dziura, prezes Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Tu-

rystyczno-Krajoznawczego Lech Droż-

dżyński, przewodniczący Komisji Tu-

rystyki i Rekreacji PZK Wojciech Bigiel, 

prezes Stowarzyszenia Instruktorów 

i Trenerów Kajakarstwa – koordynatora 

cyklu Grand Prix PZK - Iza Książek, po-

przedni komandorzy MSKnD Zbigniew 

Mizerek, Krzysztof Nalepa i Krzysztof 

Racułt oraz wielu zaproszonych gości, 

których powitał komandor 70. MSKnD 

– Franciszek Malec, prezes Stowarzy-

szenia Turystyki i Rekreacji Kajakowej 

„Dunajec” – organizatora imprezy.

W równie uroczystej scenerii od-

było się ogłoszenie wyników i zakoń-

czenie spływu – w muszli koncertowej 

w Krościenku, w obecności dyrektora 

Dpt. Rozwoju i Promocji Sportu z MSiT 

Wojciecha Kudlika i gospodarza te-

renu, wicewójta Krościenka n. Dunaj-

cem Janusza Piwoni. Nagroda główna 

w punktacji drużynowej – Kryształowy 

Puchar Dunajca trafił do KKW-29 Kär-

cher Kraków. Kluby, które zajęły trzy 

pierwsze miejsca zdobyły kajaki – to 

kolejny wyraz chęci uczczenia przez or-

ganizatorów tej najstarszej w Polsce im-

prezy kajakowej.

Z okazji 70-lecia spływu wręczo-

no wiele odznaczeń, w tym okolicznoś-

ciowe statuetki przedstawicielom or-

ganizatorów, władz, sponsorów oraz... 

pięciu najbardziej wytrwałym uczestni-

kom MSKnD. To przecież dzięki nim i dla 

nich istnieje ta impreza. Wierzę, że ma-

gia MSKnD będzie działać nadal.

■ Elżbieta Jaworska
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13 i 14 października 2011 r. spotkają się w Krakowie 

ministrowie sportu 27 krajów Unii Europejskiej podczas 

nieformalnego spotkania. Zostali na nie zaproszeni 

prezydenci federacji sportowych, a wśród nich szef 

Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Michel Platini.

Minister sportu i turystyki Adam Giersz liczy, że rozmowy 

zakończą się konkretnymi wnioskami, które zostaną przyjęte 

w listopadzie na formalnym spotkaniu Rady UE w Brukseli. 

Walka z korupcją i dopingiem, społeczny wymiar sportu oraz 

polityka sportowa oparta na faktach ekonomicznych to trzy 

tematy, które podniesie Polska w dziedzinie sportu podczas 

trwającej od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. prezydencji 

w Radzie Unii Europejskiej.

- Za główny priorytet uważam walkę z dopingiem i korupcją. 

Kiedyś ustawianie meczów, tzw. match-fixing, odbywało 

się między zainteresowanymi klubami. Dziś doszło nowe 

zjawisko: ustawianie meczów powiązane z zakładami 

bukmacherskimi. Aby zwalczać tę patologię, potrzebna 

jest współpraca rządów i federacji sportowych na poziomie 

ogólnoeuropejskim - powiedział Adam Giersz.

Podczas krakowskiego spotkania polska strona zwróci 

uwagę na społeczny wymiar sportu, poruszając takie 

tematy, jak wolontariat sportowy czy problem włączenia 

społecznego poprzez sport osób niepełnosprawnych 

i ubogich.

- W tym kontekście chcemy podzielić się naszymi 

doświadczeniami z programu budowy Orlików. Będziemy 

mówić również o sporcie w wymiarze ekonomicznym. Aby 

prowadzić politykę sportu, potrzebne są porównywalne 

dane dotyczące wpływu sportu na gospodarkę. Takie 

badania przeprowadzono już w Wielkiej Brytanii, w Austrii 

i ostatnio w Polsce. Nasze wyniki przedstawimy podczas 

prezydencji Polski. Potwierdzają one, że sport tworzy ok. 

2% PKB brutto w krajach europejskich - dodał szef resortu 

sportu.

Na finansowanie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. 

wydatkowano środki pochodzące z budżetu państwa 

i funduszy celowych w łącznej wysokości 2,4 mld zł

(o 38,4% więcej niż w 2009 r.), a na turystykę - 

46,9 mln zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków 

ukształtowało się na poziomie 99,3%.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła 

realizację wykonania zadań i budżetu państwa.

W dyskusji poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD) 

zwrócił uwagę, że o 25% zmniejszyły się w 2010 r.

wydatki na inwestycje terenowe. - Tamten rok 

był najgorszym w ostatnich kilkunastu latach, 

jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w terenie - 

powiedział Tomaszewski.

Zauważył jednak, że był to najwyższy budżet 

w historii. Niewątpliwie wpływ na tak wysokie 

wydatki miały inwestycje w zakresie budowy 

stadionów na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 r.

oraz kontynuowanie programu budowy Orlików.

Andrzej Walkowiak (PJN) z kolei zwrócił uwagę 

na ogromne różnice w wydatkach na sport 

kwalifikowany (151 mln zł) w porównaniu ze sportem 

powszechnym (25 mln zł), a zwłaszcza sportem 

niepełnosprawnych (4 mln zł).

W ubiegłym roku gros wydatków stanowiły 

te związane z piłkarskimi mistrzostwami Euro 

2012. Łącznie wyniosły one ponad 1,3 mld zł, 

z czego 869 mln zł przeznaczono na budowę 

Stadionu Narodowego w Warszawie, a 452 mln zł 

- na dofinansowanie inwestycji stadionowych we 

Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Wybudowano 519 kompleksów Orlik, 38 Białych 

Orlików oraz dofinansowano remont 10 Orlików 

zniszczonych wskutek powodzi.
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Olimpijska pochodnia 2012
Olimpijska pochodnia, od której zapalony zostanie 

znicz Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie w 2012 r. wykona-

na jest z pozłacanego aluminium. Ma kształt trójkąta z 8000 

otworów. Trójkąt symbolizuje motto igrzysk, a otwory - nio-

sących płomień biegaczy.

Kształt pochodni ma symbolizować sport, kulturę i edu-

kację oraz trzecie igrzyska organizowane w Londynie. Sto-

lica Zjednoczonego Królestwa gościła poprzednio igrzyska 

olimpijskie w 1908 oraz 1948 r. Osiem tysięcy okrągłych 

otworów w pochodni odpowiada liczbie biegaczy, którzy 

będą nieśli olimpijski płomień. Połowa uczestników szta-

fety będzie mieściła się w wieku 12-24 lata. Druga połowa 

będzie składała się z osób, które w jakiś sposób zainspiro-

wały innych lub przyczyniły się do rozwoju lokalnej spo-

łeczności.

Po zapaleniu pochodni w starożytnej Olimpii bieg roz-

pocznie się w maju na przylądku Land’s End - najbardziej 

wysuniętym na południe krańcu Anglii. Po 70 dniach po-

chodnia dotrze do Londynu. Na razie jeszcze nie wiado-

mo, kto będzie ostatnim uczestnikiem sztafety, który roz-

pali olimpijski znicz.

Młodzi siatkarze na start
7 czerwca 2011 r. w warszawskiej 

Szkole Podstawowej nr 53 na Biela-

nach odbyła się inauguracja ogólno-

polskiego turnieju siatkówki „Orlik 

Volleymania”. Organizatorem impre-

zy jest Ministerstwo Sportu i Turysty-

ki, a partnerem - Polski Związek Piłki 

Siatkowej.

Orliki muszą żyć cały dzień. To nie 

tylko projekt inwestycyjny, ale rów-

nież społeczny i sportowy. Po ubie-

głorocznych turniejach - piłkarskim 

o Puchar Premiera Donalda Tuska 

oraz koszykarskim „Orlik Basketma-

nii” - przyszła kolej na cieszącą się 

ogromną popularnością siatkówkę 

- powiedział sekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Sportu i Turystyki Ry-

szard Stachurski.

Turniej „Orlik Volleymania” rozgry-

wany będzie w dwóch kategoriach 

wiekowych - dziewcząt i chłopców 12-

13 lat (roczniki 1998-1999) oraz 14-15 

lat (1996-1997). We współzawodni-

ctwie będą mogły uczestniczyć repre-

zentacje szkół lub klas, uczniowskie 

kluby sportowe oraz zespoły utwo-

rzone przez społeczności lokalne i or-

ganizacje pracujące z dziećmi i mło-

dzieżą. Praktycznie rywalizować będą 

mogli wszyscy, którzy są w stanie ze-

brać 8-osobową drużynę.

Turniej rozpocznie się od elimi-

nacji w gminach, następnym etapem 

będą finały wojewódzkie w czterech 

województwach. Najlepsze drużyny 

zakwalifikują się do wielkiego finału 

zaplanowanego na 8 i 9 października 

2011 r. w Gdańsku.

Koerber i Mucha
laureatami konkursu „Złote Pióro”

K
onkurs „Złotego Pióra” jest 

jednym z najstarszych na 

świecie. Jury obradujące pod 

przewodnictwem sekreta-

rza generalnego Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, znanego w niedalekiej 

przeszłości florecisty Adama Krzesiń-

skiego, a składające się z grona lau-

reatów kilku poprzednich edycji kon-

kursu, oceniło prace z lat 2009-2010. 

Laureaci odebrali nagrody ufundowa-

ne przez PKOl na Pikniku Olimpijskim 

11 czerwca 2011 r.

Koerber (Polska–Gazeta Wrocław-

ska) wyróżniony został za cykl publika-

cji „Olimpijczycy sprzed lat”, a Mucha 

(Sport) za cykl wywiadów o kulisach 

sportu.

Dyplomy „Złotego Pióra” otrzyma-

li: Czesław Ludwiczek (Tygodnik kibi-

ca – Opole) za cykl felietonów „Okien-

ko na świat” i książkę „Tenis na Śląsku” 

oraz Polskie Radio SA.

Jury zaproponowało, aby od na-

stępnej edycji (2011-2012) konkurs 

przeprowadzać w dwóch kategoriach: 

prasy tradycyjnej (drukowanej i agen-

cji) oraz mediów elektronicznych (ra-

dio, tv, Internet).

Konkurs dziennikarski „Złotego 

Pióra” organizowany jest od 1938 r. 

Wcześniej, w latach 1935-1938 przy-

znawano nagrody Państwowego Urzę-

du Wychowania Fizycznego i Przyspo-

sobienia Wojskowego.

Laureatami konkursu są m.in. Jan 

Erdmann, Krzysztof Blauth, Witold 

Duński, Bogdan Tuszyński, Bohdan To-

maszewski, Tadeusz Olszański, Stefan 

Szczepek, Jerzy Zmarzlik, Ryszard Nie-

miec, Stefan Szczepek i Mirosław Żu-

kowski.

33. Maraton Warszawski odbę-

dzie się 25 września 2011 r., a organi-

zatorzy postanowili, że będzie on Me-

moriałem Piotra Nurowskiego. W ten 

sposób chcą uczcić pamięć zmarłego 

tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w kata-

strofie prezydenckiego samolotu je-

denastego w historii prezesa Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego.

- Polski sport wiele zawdzięcza 

działalności Piotra Nurowskiego 

i jego zaangażowaniu w rozwój idei 

olimpijskiej. Maraton Warszawski, jako 

jedna z największych imprez biego-

wych w Polsce, stanowi odpowied-

nią okazję, by uczcić jego pamięć – 

powiedział sekretarz generalny PKOl 

Adam Krzesiński.

Maraton Warszawski, organizo-

wany nieprzerwanie od 33 lat, to bieg 

o najdłuższej tradycji w Polsce. Stołecz-

ne zawody zaliczane są do grona naj-

starszych imprez tego typu w Europie.

25 września 2011 r. odbędzie się 

także Bieg Olimpijski – nowa inicjaty-

wa Fundacji „Maraton Warszawski”. Za-

wodnicy ośmiokilometrowej trasy wy-

startują 10 minut po maratończykach.

33.
Maraton Warszawski
Memoriałem
Piotra Nurowskiego

Zkraju i ze świata
    sport dla wszystkich

Pech Roberta Kubicy
Szóstego lutego Robert Kubica, jedy-

ny reprezentant Polski w wyścigach 

samochodowych Formuły 1, uległ wy-

padkowi w rajdzie w Ligurii. Doznał 

ciężkich obrażeń, groziła mu nawet 

amputacja dłoni. Wcześniej przeszedł 

cztery operacje ręki, łokcia i nogi. Pro-

ces rehabilitacji postępuje zgodnie 

z oczekiwaniami lekarzy i jest nadzie-

ja, że sympatyczny krakowianin wróci 

do rywalizacji najlepszych kierowców 

świata.
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Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Rośnie grono przyjaciół UEFA Euro 2012
Były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski dołączył do grona Przyjaciół 

UEFA Euro 2012. - Mistrzostwa Europy w 2012 r. to pierwsza liga i bardzo dobrze 

się stało, że do niej wchodzimy z Ukrainą. To wielkie wyzwanie państw-gospoda-

rzy i zawsze jest wspaniale, gdy drużyna narodowa gra dobrze – powiedział Alek-

sander Kwaśniewski.

W gronie przyjaciół znajdują się także: komentator telewizyjny Włodzimierz 

Szaranowicz, były piłkarz i reprezentant Polski Władysław Żmuda, były prezy-

dent Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz, Józef Młynarczyk i zdobywca czterech 

złotych medali olimpijskich w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Pro-

gram Przyjaciele UEFA Euro 2010 zakłada powołanie grupy 200 (100 w Polsce 

i 100 na Ukrainie).

Henryk Synoracki
motorowodnym mistrzem Europy
w klasie O-175

Zawodnik PKM LOK Poznań Henryk Synoracki zdobył w Chodzieży tytuł 

motorowodnego mistrza Europy w klasie 0-750. W ten sposób udowodnił, że zło-

ty medal można zdobyć, mając nawet... 64 lata.

Poznański motorowodniak, choć po pierwszym starcie zajmował dopiero 

czwartą pozycję, wygrał dwa kolejne wyścigi. Silny wiatr uniemożliwił rozegra-

nie czwartego biegu, dlatego do klasyfikacji końcowej zaliczono wszystkie trzy 

starty i nie odrzucano najgorszych wyników.

- Każde zwycięstwo cieszy i to jest niesamowite uczucie - być najlepszym. Ży-

czę tego wszystkim, którzy uprawiają lub chcieliby uprawiać sport wyczynowy. 

Cieszę się, że powrócono po blisko 40 latach do rozgrywania mistrzostw Europy 

w tej klasie - mówił po zawodach Synoracki.

Zmarła
najbardziej

utytułowana
polska

koszykarka
W szpitalu w australijskim 

Brisbane zmarła w wieku 37 lat 

najbardziej utytułowana polska 

koszykarka, znana na boiskach 

całego świata Małgorzata Dydek. 

W reprezentacji Polski zagrała 

w latach 1992-2003 ponad 130 

razy. W 1999 r. osiągnęła największy 

sukces, zdobywając mistrzostwo 

Europy. Została wówczas wybrana 

do pierwszej piątki turnieju i była 

najskuteczniejszą zawodniczką ME 

(154 pkt).

Dydek zagrała na igrzyskach 

w Sydney (2000). Wybrana 

z numerem 1 draftu przez Utah 

Starzz w 1998 r. występowała 

w amerykańskiej zawodowej lidze 

koszykarek WNBA przez 10 lat (San 

Antonio, Connecticut), kończąc 

karierę w Los Angeles Sparks w 2008 r.

Do niej należy rekord wszechczasów 

ligi w liczbie bloków (877) i średniej 

zablokowanych rzutów (2,72 

w meczu). Była także siódma 

w klasyfikacji wszechczasów - 

w klasyfikacji zbiórek (2143).

W 1999 r. w plebiscycie włoskiej 

La Gazzetta dello Sport uznano ją za 

najlepszą zawodniczkę Europy.

Po zakończeniu kariery w 2008 r. 

szkoliła młodzież w Brisabne w klubie 

Northside Wizards.

Najwybitniejszy polski sztangista 
Waldemar Baszanowski nie żyje

29 kwietnia 2011 r. zmarł w wieku 

75 lat najwybitniejszy polski sztangista 

Waldemar Baszanowski. W dorobku 

miał dwa tytuły mistrza olimpijskiego 

zdobyte w Tokio w 1964 r. oraz w Mek-

syku cztery lata później, pięć tytułów 

mistrza świata i sześć złotych meda-

li mistrzostw Europy. 24 razy ustano-

wił rekordy świata oraz 61 razy rekor-

dy Polski.

Czasopismo Word Weightlifting 

ogłosiło go w 1997 r. trzecim sztan-

gistą wszech czasów, za Turkiem Na-

imem Suleymanoglu oraz Węgrem 

Imfre Foeldim.

Ukończył Akademię Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-

szawie, startował w barwach AZS AWF 

przez piętnaście lat i był pracownikiem 

naukowym Instytutu Naukowego Kul-

tury Fizycznej. Startował w trzech igrzy-

skach olimpijskich, w Tokio, Meksyku 

i Monachium (1972), po których za-

kończył karierę sportową. W latach 70. 

i 80. pracował z reprezentacją Indone-

zji. Po powrocie do kraju został szefem 

wyszkolenia w Polskim Związku Pod-

noszenia Ciężarów. Pełnił funkcję pre-

zydenta Europejskiej Federacji Podno-

szenia Ciężarów w latach 1999-2008.

 witryna księgarska

To jedyna książka, która oddaje filozofię najlepszej drużyny świata za pośrednictwem jej wspaniałych 

graczy. Wysiłek, solidarność, prostota, odpowiedzialność, szacunek, radość, rozwój, zobowiązanie: wszyst-

kie wartości, które grupa młodych sportowców zamieniła we wzór do naśladowania, zarówno w futbolu, 

jak i w życiu – tak w telegraficznym skrócie wydawca zachęca do jej przeczytania.

„FC Barcelona: Głos z szatni” zawiera sekrety i anegdoty programu Hat Trick Barca, nadawanego 

w TV3. Nigdy niepublikowane wypowiedzi zawodników i sztabu szkoleniowego doskonale ilustrują filo-

zofię Pepa Guardioli, piłkarzy i całego klubu.

„FC Barcelona: Głos z szatni”

„FC Barcelona: Głos z szatni”, „Rok w raju” i „Barca moim życiem – Xaqvi Hernandez” - tych książek 

nie może zabraknąć w bibliotece kibica piłki nożnej. Wiadomo, że piłka nożna jest dyscypliną nu-

mer jeden, a zmagania zawodników przyciągają przed telewizory już nie miliony, a miliardy fa-

nów na całym świecie.

Andreas Iniesta jest jednym z najlepszych na świecie wirtuozów piłki nożnej. Dlatego warto prze-

czytać jego wrażenia opisujące widowiska z innej strony. Kibice obserwują jego maestrię z trybun, on 

spogląda na nich z murawy. Wrażenia Incesty najlepiej oddają słowa: „Nawet nie wyobrażacie sobie, 

jaki piękny jest Camp Nou nocą, skąpany w tysiącach błysków aparatów fotograficznych uwieczniają-

cych historyczny dzień”.

Książka „Rok w raju” jest tryptykiem relacjonującym zmagania o Puchar Króla, rozgrywki hiszpań-

skiej ekstraklasy i Ligę Mistrzów. Pokazuje także, jak wielki jest ten znakomity sportowiec.

Rok w raju

Każdy, kto chce się dowiedzieć szczegółów z życia innego gwiazdora, Xaviego Hernandeza natych-

miast uzupełni swoją wiedzę z autobiografii piłkarza. Jest w niej sporo interesujących wiadomości, któ-

re dotychczas nie były publikowane na łamach prasy i próżno ich szukać w wywiadach udzielanych 

przez Xaviego Hernandeza.

Dlaczego toster pełnił tak ważną rolę w jego życiu? Dlaczego oferta Milanu o mały włos nie dopro-

wadziła do rozłamu w rodzinie? Któremu trenerowi poradził, by nie podpisywał kontraktu z Barceloną? 

Z którym kolegą chciał się bić? Który piłkarz fascynował go najbardziej? O co chodziło Luisowi Arago-

nesowi, kiedy podczas meczów prosił go, żeby „wpadł w trans”? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 

można znaleźć, zagłębiając się w tę szczerą i zaskakującą autobiografię Xaviego Hernaándeza, napisa-

ną we współpracy z Javierem Miguelem, redaktorem dziennika „Sport”.

Barca – moim życiem

Album opracowany przez Roberta Szaja, sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pre-

zentuje zimowe dyscypliny paraolimpijskie od lat uprawiane przez niepełnosprawnych sportowców. 

Dokumentuje starty biało-czerwonych w igrzyskach, od ich inauguracji, która miała miejsce w 1976 r. 

Opowiada o sukcesach niepełnosprawnych sportowców w dyscyplinach zimowych - od Oernskoeld-

vik w 1976 r. aż do ostatnich w Vancouver w 2010 r.

To właśnie dzięki sukcesom Marcina Kosa, Elżbiety Dadok, Jana Kołodzieja, Jana Szlęzaka czy rów-

nie wspaniałej, budzącej podziw u rywalek i jeszcze większy wśród kibiców Katarzyny Rogowiec po-

większa się grono zawodniczek i zawodników uprawiających sporty zimowe.

Zimowe sporty
paraolimpijskie
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