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Od redakcji 

Rok 2012 w sporcie to przede wszystkim finały 14. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 oraz zaraz po Mistrzostwach – Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie. Przy czym Londyn 

po raz trzeci jest organizatorem igrzysk olimpijskich, natomiast Polska po raz pierwszy współor-

ganizuje, razem z Ukrainą, trzecią co do wielkości imprezę sportową na świecie.

Piłkarzy i kibiców, którzy przyjadą do naszego kraju na UEFA EURO 2012 przywitają nowo-

czesne stadiony w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Takich stadionów nie mieliśmy ni-

gdy! Nie mieliśmy również tak dużego i nowoczesnego sportowego zaplecza, z jakim wchodzi-

my w nowy, 2012 rok.

Realizowany od 2008 roku Program „Moje Boisko – ORLIK 2012” stanowił i stanowi istotny 

punkt strategii rządu dotyczący infrastruktury sportowej. Zakres programu oraz skala jego od-

działywania to bezprecedensowe przedsięwzięcie służące społecznościom lokalnym. Ponad 

2000 ogólnodostępnych, nowoczesnych kompleksów boisk sportowych zmieniło oblicze pol-

skich gmin i znacząco przybliżyło nas w tym zakresie do najbardziej rozwiniętych krajów Unii 

Europejskiej. Niemały w tym udział koordynującego i dofinansowującego Orlika Ministerstwa 

Sportu i Turystyki.

Wiele będzie się działo również w obszarze sportu powszechnego. Komisja Europejska decy-

zją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Ak-

tywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Ten kierunek działania będzie rów-

nież akcentowany w działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Za nami półroczna polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Dobrze wykorzystaliśmy 

ten okres. Branża turystyczna wytwarza 5% PKB Unii Europejskiej, a udział Polski w tej ważnej 

dziedzinie gospodarki stale rośnie. Zawdzięczamy to rosnącej konkurencyjności i skutecznej pro-

mocji naszego kraju. UEFA EURO 2012 przyczyni się do dalszej udanej promocji Polski jako nowo-

czesnego, atrakcyjnego turystycznie kraju.

Serdecznie życzę, by 2012 rok przyniósł nam wszystkim wiele powodów do dumy ze sporto-

wych dokonań reprezentantów Polski.

MINISTER

SPORTU I TURYSTYKI

■ Joanna Mucha

Szanowni Państwo!
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 Konferencja Ekspercka, Toruń,

 12-13.12.2011 r.

16 Jubileusz 30-lecia

 TKKF „Chomiczówka”

 Bieg Chomiczówki, imprezy dla 

seniorów, sportowe wakacje dla 

młodzieży, zajęcia rekreacyjne
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 1 stycznia 2012 r. Prezydencję
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XIII Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych
Ogólnopolskie zawody UKS-ów w sportach wodnych,

8–11 grudnia 2011 r., Proszówki k. Bochni

Krajowa Federacja Sportu dla 

Wszystkich w ramach upowszech-

niania programu Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki „Sport Wszystkich Dzie-

ci” od trzynastu lat organizuje zawody 

uczniowskich klubów sportowych pod 

nazwą ogólnopolskich festiwali spor-

tów wodnych. Celem głównym jest 

corocznego czarnego rekordu utonięć 

w Polsce.

Ogólnopolskie Festiwale Spor-

tów Wodnych odbywają się na obiek-

tach krytych w grudniu, będąc niejako 

podsumowaniem sezonu. Dotychcza-

sowymi gospodarzami festiwali były 

miasta: Ciechanów, Sierpc, Zamość, 

XIII Ogólnopolski Festiwal Spor-

tów Wodnych został zorganizowany 

8–11 grudnia 2011 r. w Proszówkach 

k. Bochni. Impreza zbiegła się z jubi-

leuszem 11-lecia działalności Krytej 

Pływalni w Proszówkach. Okrągłej 

10 rocznicy nie obchodzono z powo-

du powodzi. Rzeka Raba wystąpiła 

z brzegów i zalała miejscowość.

Oficjalne otwarcie festiwalu po-

przedziła akademia „Urodziny Krytej 

Pływalni w Proszówkach »11 lat i 11 

dni«”. W uroczystości wzięły udział 

władze gminy. Symboliczne nagro-

dy w postaci kruchów solnych (kopal-

nia soli w pobliskiej Bochni) wręczono 

projektantom, wykonawcom i dzia-

łaczom, którzy przyczynili się do po-

wstania obiektu.

Turniej kajak-polo
W ramach festiwalu odbył się tur-

niej kajak-polo. Na podkreślenie za-

sługuje przyjazd - pomimo trudno-

ści finansowych - najlepszych drużyn 

w kraju.

XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
SPORTÓW WODNYCH

PROSZÓWKI 8-11.XII.2011

Jubileusz pływalni i uroczyste otwarcie XIII Ogólnopolskiego Festiwalu 

Sportów Wodnych. Od lewej: wójt gminy Bochnia Jerzy Lysy,

z-ca wójta Stanisław Bukowiec i dyrektor krytej pływalni Jarosław Skrzypek

upowszechnianie sportów wodnych 

i samego pływania jako podstawo-

wej dyscypliny sportu kształtującej 

prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. 

Promowany jest nawyk bezpiecznego 

zachowania się na wodzie, przełamy-

wania strachu przed wodą oraz umie-

jętność udzielania pomocy tonącemu. 

Działania te zmierzają do ograniczenia 

Bochnia, Warka, Kudowa Zdrój, Augu-

stów, Wyszków, Ustrzyki Dolne, Gor-

lice, Choszczno, Strzyżów. Krajowa 

Federacja Sportu dla Wszystkich pro-

muje na terenie całego kraju nowe 

prężne ośrodki, posiadające bazę 

w postaci krytych pływalni, które chcą 

włączyć się w organizację festiwalu, 

realizując zakładane cele.
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Młodziczki

1. UKS SET Kaniów

2. MOSW Choszczno I

3. KS Drukarz Warszawa

4. MOSW Choszczno II

5. KS Wiskord Szczecin

6. UKS SET Kaniów II

Juniorzy

1. UKS Tanew Księżpol

2. UKS SET Kaniów

3. MOSW Choszczno

Odbyły się również zawody pły-

wackie dla dzieci ze szkół gminy Boch-

nia, rozgrywane w ramach Gminnej 

Ligi Pływackiej w Bochni. Wystartowa-

ło prawie 100 zawodników i zawodni-

czek.

Zawody festiwalowe rozgrywane 

były w kategorii młodzików i junio-

rów młodszych. Zmagania młodych 

sportowców przeplecione były poka-

zami ratownictwa wodnego, płetwo-

nurkowania oraz freestyle’u (rodeo 

kajakowego). Ratownicy zaprezento-

wali sposoby udzielania pomocy to-

nącym na wodzie z wykorzystaniem 

sprzętu ratowniczego. Odbyły się rów-

nież zajęcia praktyczne z udzielania 

pierwszej pomocy z wykorzystaniem 

„fantoma”, czyli aparatu do sztuczne-

go oddychania. W pokazach aktywnie 

uczestniczyli nie tylko zawodnicy, ale 

również dzieci i młodzież z publiczno-

ści. Każdy mógł wsiąść do kajaka i ho-

lować „tonącego”, wykonać rzut kołem 

ratunkowym lub rzutką ratowniczą, 

Sport ten określany jest jako po-

łączenie piłki ręcznej i rugby, z wyko-

rzystaniem kajaków jako środka do 

przemieszczania po akwenie, ale jest 

konkurencją oficjalnie uznawaną 

przez Polski Związek Kajakowy. Roz-

grywane są w niej mistrzostwa kraju, 

Polska startuje także w mistrzostwach 

świata i Europy.

Kajak-polo to pierwsza jak do tej 

pory dyscyplina sportu w Polsce, któ-

ra rozwinęła się w oparciu o uczniow-

skie kluby sportowe. Od 1995 r. dzięki 

programowi UKFiT, UKFiS, MENiS, MS 

a obecnie Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki - obejmującemu zaopatrywa-

nie UKS-ów w sprzęt do minikajakar-

stwa - możliwe było zaszczepienie 

jej na gruncie naszego kraju. Najsil-

niejszym aktualnie ośrodkiem kajak-

polo w Polsce jest Choszczno w wo-

jewództwie zachodniopomorskim. 

Zawodnicy Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportów Wodnych w Choszcznie zdo-

byli tytuły mistrzów Polski w 2010 r.

w czterech kategoriach na sześć roz-

grywanych.

Największe osiągnięcia reprezen-

tacji Polski w kajak-polo na arenie 

międzynarodowej:

- wicemistrzostwo świata w katego-

rii U-21 kobiet w 2002 r. w Essen

- wicemistrzostwo Europy w kate-

gorii U-21 kobiet w 2005 r. w Ma-

drycie

- brązowy medal Mistrzostw Eu-

ropy w kategorii U-21 mężczyzn 

w 2005 r. w Madrycie

- brązowy medal Mistrzostw Eu-

ropy w kategorii U-21 mężczyzn

w 2009 r. w Essen

Podczas XIII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Sportów Wodnych roze-

grano turniej kajak-polo w katego-

riach juniorów, młodzików i młodzi-

czek.

Wyniki turnieju kajak-polo
Młodzicy

1. MOSW Choszczno I

2. UKS SET Kaniów I

3. UKS 4 Katowice

4. MOSW Choszczno III

5. MOSW Choszczno II

6. UKS SET Kaniów II

7. KS Drukarz Warszawa

8. MOSW Choszczno IV

9. KS Wiskord Szczecin

Pokazy freestyle’u – akrobacje na kajaku

Drużyna dziewcząt z KS Drukarz Warszawa. Źródło: www.kamionek.waw.pl

Turniej kajak-polo
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Pokazy ratownictwa wodnego

i płetwonurkowania

Zajęcia praktyczne z udzielania 

pierwszej pomocy
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z życia federacji

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2012
26 maja – 1 czerwca 2012 r.

Tradycyjnie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do 

Dnia Dziecka), na podobnych zasadach co w latach ubie-

głych, zostanie zorganizowany Europejski Tydzień Spor-

tu dla Wszystkich – XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin. 

W ubiegłorocznej edycji w całym kraju udział wzięło prawie 

3 mln osób z 497 miast i gmin.

Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na 

zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynację tur-

nieju i jego ocenę na szczeblu krajowym prowadzi Central-

na Komisja Turniejowa.

Koordynację i nadzór nad turniejem na szczeblu woje-

wódzkim prowadzą Wojewódzkie Komisje Turniejowe.

Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organiza-

torem turnieju jest samorząd terytorialny, który powołu-

je własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej 

jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycz-

nej na swoim terenie.

Niezmiennie celem głównym imprezy jest aktywi-

zacja ruchowa jak największej liczby naszych obywate-

li, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwi-

czą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu 

życia.

W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą 

wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy zameldo-

wani na pobyt stały lub czasowy - osoby dorosłe, a także 

przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy dzia-

łających na danym terenie firm, wczasowicze itp.

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest 

udział w zorganizowanych imprezach turniejowych: grach 

sportowych, zawodach (np. tanecznych, wędkarskich itp.), 

turystyce lub innej formie aktywności ruchowej.

Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie w na-

stępujących grupach:

 I do 5 tys. mieszkańców

 II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców

 III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców

 IV od 15 do 40 tys. mieszkańców

 V od 40 do 100 tys. mieszkańców

 VI ponad 100 tys. mieszkańców

Kryteria decydujące o punktach zdobytych przez 

dane miasto lub gminę:

1. Porównanie procentowe liczby osób startujących w tur-

nieju z ogólną liczbą mieszkańców.

2. Środki finansowe miasta lub gminy wydatkowane na 

kulturę fizyczną – zgodnie z wykonanym budżetem za 

rok 2011, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

3. Przeprowadzenie, wraz z opracowaniem wyników, 

sprawdzianu wydolności organizmu pod nazwą Test 

Coopera. O zajętym miejscu decyduje liczba startują-

cych w teście.

Punktacja każdego z kryteriów:

- za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących 

miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt.

- za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących 

miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt.

- za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących 

miast i gmin w danej grupie minus 2 pkt. itd.

Ostatnie miasto lub gmina w każdej grupie zawsze 

otrzymuje 1 punkt.

Wynik łączny będzie sumą punktów uzyskanych 

w trzech kryteriach.

Bliższe informacje oraz regulamin zostaną zamieszczo-

ne na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla 

Wszystkich www.federacja.com.pl w marcu, po rozstrzy-

gnięciu konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na 

dofinansowanie tego zadania.

zanurzyć się pod wodę jak płetwonu-

rek z aparatem do oddychania.

Krajowa Federacja Sportu dla 

Wszystkich zajmuje się upowszech-

nianiem sportu i rekreacji wśród dzie-

ci i młodzieży, a szczególnie wśród 

nieuprawiających żadnej dyscypliny 

sportu. Promuje kulturę fizyczną jako 

antidotum na patologie zdrowotne 

i społeczne współczesnego świata, na 

które narażone jest młode pokolenie. 

Upowszechnia zdrowy, sportowy styl 

życia.

■ Jerzy Potentas

Autorzy zdjęć:

Artur Biedermann, Jerzy Potentas

Zdjęcia prezentujemy także

na 4. stronie okładki.

11 lat i 11 dni
Krytej Pływalni w Proszówkach

Gmina Bochnia wybudowała pływalnię systemem gospodarczym, a pro-

jekt wykonał zespół inżynierów pod kierownictwem wójta, który jest projek-

tantem budowlanym. Niedawno, dzięki środkom unijnym, obiekt został wy-

posażony w sauny i elektroniczny system wejść. Pływalnia jest też przykładem 

wykorzystania energii odnawialnej. Działa tu 106 kolektorów słonecznych 

i dwie pompy ciepła.

- Przed rokiem, kiedy wypadała rocznica 10-lecia powstania pływalni, w bo-

cheńskiej gminie zajęci byliśmy walką z powodzią, a potem odbudową znisz-

czonej infrastruktury. Ciekawostką jest, że szkoła i pływalnia były wówczas 

punktem ewakuacyjnym dla osób poszkodowanych oraz siedzibą sztabu ra-

tunkowego - mówi wójt, Jerzy Lysy. - Zaległość tę postanowiliśmy nadrobić 

w tym roku, głównie dlatego, aby oddać szacunek wszystkim ludziom, insty-

tucjom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do powstania naszego obiektu.

- Poza podstawową funkcją, Kryta Pływalnia kierowana od początku istnienia 

przez Jarosława Skrzypka, jest także ważnym ośrodkiem kultury i działalno-

ści społecznej. Tutaj odbywają się coroczne festiwale RockAutostrady, finały 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wykłady muzyczne red. Jerzego 

Skarżyńskiego - dodaje zastępca wójta, Stanisław Bukowiec.

Gmina Bochnia, jako pierwsza w regionie wprowadziła od początku roku 

szkolnego 2011/2012 obowiązkową, bezpłatną naukę pływania dla uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych. Na pływalni w Proszówkach bierze 

w nich udział ponad 180 dzieci.

■ Źródło: http://portal.bochnia.pl

Kryta Pływalnia w Proszówkach obchodziła w 2011 r. nietypowy jubileusz. 

„11 lat i 11 dni” - pod takim hasłem w piątek 9 grudnia 2011 r. spotkali się twór-

cy jednej z nielicznych w Polsce wiejskiej pływalni. Wybudowany w 2000 r.

obiekt w Proszówkach jest jednym z elementów kompleksu oświatowo-spor-

towego, w skład którego wchodzi także szkoła podstawowa, gimnazjum, hala 

sportowa, schronisko młodzieżowe, sztuczne lodowisko i zespół boisk.

Nagrodzeni

Nagrodzeni
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Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach
narzędziem promocji sportu powszechnego

14-15 listopada 2011 r. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich 

zorganizowała w Warszawie ogólnopolskie forum samorządowców 

„Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach narzę-

dziem promocji sportu powszechnego”. Uczestnikami byli wójto-

wie, burmistrzowie, prezydenci miast, działacze stowarzyszeń kul-

tury fi zycznej - łącznie 64 osoby.

G
łównym celem organizo-

wania forum była aktywiza-

cja samorządów lokalnych 

w dziele upowszechniania 

masowej kultury fizycznej w naszym 

kraju poprzez:

- wymianę doświadczeń na temat, 

jak racjonalnie finansować i orga-

nizować działalność sportową dla 

najszerszych mas społeczeństwa 

na swoim terenie,

- przedstawienie pozytywnych roz-

wiązań stosowanych przez inwe-

storów w zakresie programowa-

nia, projektowania, finansowania 

i budowy obiektów sportowych,

- prezentację doświadczeń oraz spo-

sobów tworzenia sprzyjających wa-

runków dla przyciągnięcia kapitału 

w celu realizacji inwestycji sporto-

wych i rekreacyjnych.

W części pierwszej forum Graży-

na Felczak z Departamentu Rozwoju 

i Promocji Sportu Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki omówiła programy i za-

dania realizowane przez ministerstwo 

z organizacjami pozarządowymi. Anna 

nienia projektowania, finansowania 

oraz realizacji obiektów sportowych. 

Moderatorem był ekspert budowni-

ctwa sportowego inż. Lech Bartnik. 

Prezentowano przykłady boisk wielo-

funkcyjnych, popularnych „Orlików”.

Budowę i eksploatację sztucznych lo-

dowisk przedstawili Tomasz Bukowiec-

ki i Andrzej Radoń z firmy TOL. Nowe 

technologie w budownictwie obiektów 

sportowych: podłogi sportowe, sztuczne 

trawy, nawierzchnie syntetyczne, wypo-

sażenie obiektów zaprezentowali Jakub 

Ryś z firmy Tamex i Krzysztof Wawrzak 

z firmy Interplastic.

Drugiego dnia uczestnicy forum 

byli gośćmi IX Międzynarodowych 

Targów Infrastruktury Miejskiej i Dro-

gowej „Infrastruktura” odbywających 

się 15-17 listopada 2011 r. w Centrum 

Wystawowym MTPolska w Warszawie.

Bezpośrednio przed otwarciem 

Targów odbyło się uroczyste wrę-

czenie pamiątkowych plakiet wój-

tom, burmistrzom, prezydentom 

miast i gmin – laureatom Europej-

skiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-

kich – XVII Sportowego Turnieju 

Miast i Gmin 2011.

11

z życia federacji

Szymczak–Gałkowska - dyrektor CRS 

Dzielnicy Warszawa Bielany i Elżbieta 

Iglewska–Romanowska - kierownik 

Referatu SiR Urzędu Dzielnicy Warsza-

wa Bielany zaprezentowały dokona-

nia dzielnicy Bielany w zakresie upo-

wszechniania sportu na swoim terenie. 

Dariusz Abramuk - sekretarz general-

ny ZG Szkolnego Związku Sportowego 

- przedstawił realizację programu „Ani-

mator sportu dzieci i młodzieży”.

Drugą część forum stanowił blok 

informacyjny branży sportowo–re-

kreacyjnej. Poruszone zostały zagad-
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Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Zarząd Główny w Warszawie
Główne kierunki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 2012 r.

R
ok 2012 będzie drugim rokiem 

realizacji uchwalonych przez XV 

Krajowy Zjazd Delegatów TKKF 

„Głównych kierunków działalności 

TKKF w latach 2010-2014” oraz pierw-

szym rokiem realizacji przyjętej przez 

TKKF „Strategii rozwoju Sportu dla 

Wszystkich w latach 2012-2020”. Głów-

ne działania ukierunkowane będą na 

upowszechnianie sportu, profilaktykę 

zdrowotną oraz tworzenie dogodnych 

warunków dla szerokiej dostępności 

dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 

III wieku do sportu i rekreacji. Trafność 

naszej oferty zweryfikują uczestnicy 

masowych zajęć - tych już sprawdzo-

nych, a także nowych programów, ot-

wartych na zmieniające się warunki 

i oczekiwania społeczne.

Aktywność nasza ukierunkowa-

na będzie na:

 sport dzieci i młodzieży,

 sport rodzinny,

 aktywność ruchową dorosłych,

 sport „wieku złotej jesieni”,

 integrację poprzez sport,

 pozyskiwanie wolontariuszy i dzia-

łaczy,

 kształcenie i doskonalenie kadr.

Kontynuować będziemy ogólno-

polskie kampanie programowe: Pol-

ska biega, Bieg po zdrowie, Sportowy 

Turniej Miast i Gmin, „Miesiąc dla zdro-

wia” oraz przedsięwzięcia organizowa-

ne pod auspicjami TAFISA: „Aktywne 

Miasta, Aktywne Społeczności, Aktyw-

ni Obywatele”, Europejski Tydzień Ak-

tywności Fizycznej i Zdrowia, World 

Challange Day – Światowy Dzień Spor-

tu oraz Światowy Dzień Marszu.

Nadal uczestniczyć będziemy 

w organizacji Ogólnopolskich Festiwa-

li Sportu i Zdrowia w Sierakowie oraz 

Międzynarodowych Festiwali Sportu 

Dzieci i Młodzieży w Zamościu.

Aktywniej włączymy się w ogło-

szony przez Ministerstwo Sportu i Tu-

rystyki rok 2012 Europejskim Rokiem 

Aktywności Fizycznej Osób Starszych 

i Solidarności Międzypokoleniowej, 

a także w kampanię społeczną pod 

nazwą „Siła Odruchu”.

Sport dzieci i młodzieży
Sport kształtuje prawidłowy roz-

wój psychiczny i motoryczny młodzie-

ży, rozwija zainteresowania rywali-

zacją i sprawnością fizyczną, wyrabia 

nawyki prozdrowotne i prospołeczne, 

jest alternatywą dla zachowań pato-

logicznych. Stwarzajmy więc warun-

ki i zachęcajmy dzieci i młodzież do 

sportowej aktywności i rywalizacji.

Cel ten można osiągnąć, organi-

zując:

 pozaszkolne, cykliczne zajęcia 

sportowo-rekreacyjne dla dzie-

ci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niedo-

statkami koordynacji ruchowej,

 obozy, kolonie i zimowiska dla 

młodzieży uzdolnionych sporto-

wo oraz dzieci z rodzin o niskim 

statusie materialnym,

 zajęcia sportowo-rekreacyjne 

w miejscu zamieszkania podczas 

ferii zimowych i wakacji letnich,

 gry i zabawy sportowe oraz ak-

tywne formy turystyki pieszej i ro-

werowej.

W trakcie realizacji określonych 

powyżej form aktywności ruchowej 

należy zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

Młodzi ludzie często w ferworze zajęć 

bezwiednie przekraczają granice bez-

pieczeństwa swego i współuczestni-

ków. Obowiązkiem organizatora jest 

zatrudnienie wyszkolonego instruk-

tora rekreacji ruchowej, który zawsze 

zadba o odpowiednie wyposażenie 

obiektu, sprzętu i uczestników w nie-

zbędne zabezpieczenia, ograniczające 

do minimum możliwość kontuzji, a co 

gorsza wypadku.

Przygotować należy ciekawe pro-

pozycje do realizacji na przyszkolnych 

obiektach sportowych oraz udzielać 

wszechstronnej pomocy organizacyj-

nej i merytorycznej Uczniowskim Klu-

bom Sportowym. 

Centralny Ośrodek Sportowo-

Szkoleniowy TKKF w Sierakowie, pro-

fesjonalny obiekt o wysokim standar-

dzie świadczonych usług sportowych, 

oferuje letni pobyt zorganizowanych 

grup głównie w okresie wakacji, a tak-

że w kwietniu, maju, wrześniu i paź-

dzierniku.

Aktywność ruchowa dzieci, 
młodzieży i dorosłych
Działania w tym zakresie związa-

ne są z promocją aktywności rucho-

wej wspólnoty rodzinnej jako ważne-

go elementu zdrowego stylu życia.

Zalecamy:

 inicjowanie akcji i przedsięwzięć 

zachęcających do stałej troski 

o zdrowie,

 propagowanie różnych form ak-

tywności ruchowej dostosowanych 

do wieku, możliwości fizycznych 

i stanu zdrowia osób aktywnych 

zawodowo,

 organizowanie obozów profilak-

tyczno-usprawniających,

 popularyzowanie zapomnianych 

sportów i gier tradycyjnych.

W celu przeciwdziałania rozpo-

wszechnianiu się nadwagi i otyłości 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

powinniśmy zintensyfikować dzia-

łania o charakterze profilaktycznym 

i edukacyjnym.

Kontynuować należy organiza-

cję imprez firmowanych przez TAFI-

SA: Europejskiego Tygodnia Sportu 

dla Wszystkich oraz Światowego Dnia 

Marszu.

Szczególną uwagę powinniśmy 

skierować na realizację przedsię-

wzięć, w których będą brały udział 

całe rodziny. Należą do nich:

 zajęcia umożliwiające wspól-

ne uprawianie pływania, rekreacji 

wodnej, gier zespołowych oraz 

ćwiczeń sprawnościowo-siłowych,

 imprezy sportowo-rekreacyjne, fe-

styny i zabawy tworzące klimat do 

przyjaznej rywalizacji rodzin,

 turystyka rodzinna (udział w wy-

cieczkach, rajdach pieszych, kon-

nych i rowerowych oraz spływach 

kajakowych i rejsach żeglarskich),

 rodzinne wczasy rekreacyjno-spor-

towe, których celem będzie pro-

mowanie aktywnego wypoczynku.

Za ważne zadanie uznać należy 

organizację całorocznych zajęć w ra-

mach programów „Bieg po zdrowie” 

i „Nadwaga wrogiem sprawności fi-

zycznej”.

Promować należy nowe gry spor-

towe (np. speedminton) oraz weeken-

dowe formy wypoczynku (np. dogtre-

cking, czyli marsz z psem na orientację, 

nordic walking itp.).

Sport „wieku złotej
jesieni”- osób III wieku
Głównym zadaniem w tym za-

kresie jest tworzenie warunków do 

uczestnictwa osób starszych w „spor-

cie dla wszystkich”, w formach odpo-

wiadających możliwościom i zainte-

resowaniom. Można je realizować 

poprzez:

 tworzenie w ramach Ośrodków Te-

rapii Ruchowej dla Osób III Wieku 

grup systematycznej aktywności 

ruchowej,

 promocję zdrowego stylu życia se-

niorów,

 organizację cyklicznych zajęć i im-

prez sportowo-rekreacyjnych oraz 

obozowych form profilaktyczno-

usprawniających,

 wydawanie i propagowanie publi-

kacji na temat aktywności rucho-

wej osób starszych,

 szkolenie instruktorów rekreacji 

ruchowej ze specjalnością kinezy-

gerontoprofilaktyki.

Integracja poprzez sport
W roku 2012 organizować bę-

dziemy jeszcze więcej imprez in-

tegracyjnych z osobami niepełno-

sprawnymi. Będą to m.in.:

 integracyjne imprezy sportowo-

rekreacyjne i turystyczne,

 zespoły i sekcje ćwiczebne w wy-

branych dyscyplinach gier ze-

społowych i indywidualnych 

(w zależności od stopnia niepeł-

nosprawności),

 obozy rehabilitacyjno-sportowe,

 turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych 

w zakładach pracy chronionej,

 festyny rekreacyjne dla korzy-

stających z ośrodków dziennego 

pobytu.

Realizacja tych zadań przebiegać 

będzie przy ścisłej współpracy z orga-

nizacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

Kształcenie
i dokształcanie kadr

Szkolenie i dokształcanie kadr 

TKKF, którego koordynatorem jest Kra-

jowy Ośrodek Metodyczno-Szkolenio-

wy Zarządu Głównego TKKF z siedzi-

bą w Toruniu, to kształcenie oraz stałe 

podnoszenie kwalifikacji instruktorów 

rekreacji ruchowej. Wysoki poziom 

oferowanych kursów specjalistycz-

nych, dzięki stałemu uaktualnianiu 

programów autorskich, zatrudnianiu 

wysokiej klasy wykładowców, dostę-

pu do doskonale wyposażonej bazy 

warsztatowej, stanowi źródło znako-

mitej kadry instruktorów poszukiwa-

nych na rynku pracy.

W okresie wakacji letnich Krajo-

wy Ośrodek przedstawi bogatą ofertę 

szkoleń w Centralnym Ośrodku Spor-

towo-Szkoleniowym TKKF w Sierako-

wie oraz w ośrodkach posiadających 

odpowiednią bazę i wyspecjalizowa-

ną kadrę dydaktyczną.

Finansowanie działalności
Źródłami finansowania naszej 

działalności są składki członkowskie, 

dochody własne, środki pozyskiwane 

na realizację zadań publicznych, a tak-

że wpłaty darczyńców. Niedostatecz-

na ilość tych środków stanowi najpo-

ważniejszą barierę w realizacji wielu 

zadań statutowych TKKF.

Niezmiernie istotne jest więc 

wzmożenie wysiłków mających na celu 

pozyskanie większej ilości środków fi-

nansowych. W tym celu należy opra-

cowywać oferty atrakcyjnych działań, 

które zainteresują ministerstwa, rządo-

we agendy terenowe, samorządy lokal-

ne, środowiska, przedsiębiorców itd.

Należy skuteczniej niż dotychczas 

pozyskiwać darczyńców wspierają-

cych działalność TKKF oraz ubiegać się 

o środki z programów strukturalnych 

Unii Europejskiej.

Zadania organizacyjne
Ważnym zadaniem będzie zorga-

nizowanie obchodów 55-lecia TKKF. 

Nadeszła kolejna okazja do zaprezen-

towania znaczącego dorobku Towa-

rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

w działalności na rzecz społeczeń-

stwa. Należy też z tej okazji uhonoro-

wać działaczy, których kreatywność, 

zaangażowanie i wkład pracy decydu-

je o sile naszej organizacji.

Mając na uwadze stałą dbałość 

o rozwój oraz wizerunek Towarzy-

stwa, należy nasilić działania pro-

wadzące do:

 zakładania ognisk i klubów rekrea-

cyjno-sportowych TKKF w małych 

miastach i gminach,
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 zwiększenia ilości informacji 

o działalności TKKF w prasie cen-

tralnej i gazetach lokalnych, a tak-

że w programach regionalnych 

ośrodków telewizyjnych i radio-

wych,

 pozyskania darczyńców indywidu-

alnych i instytucjonalnych wspie-

rających działalność TKKF,

 tworzenia własnych witryn in-

ternetowych prezentujących do-

robek ognisk i związków tere-

nowych TKKF oraz sylwetki ich 

działaczy,

 utrwalania społecznego charakte-

ru Towarzystwa i umacniania po-

zycji działaczy w środowisku.

Niezbędne jest udzielanie pomo-

cy merytorycznej działaczom Ognisk 

i Klubów Rekreacyjno-Sportowych 

TKKF poprzez organizowanie doradz-

twa, konsultacji i szkoleń.

W celu wymiany doświadczeń 

i organizacji wspólnych przedsięwzięć 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

należy podejmować próby nawiązy-

wania kontaktów międzynarodowych 

ze stowarzyszeniami o podobnym jak 

TKKF profilu działania.

W wystąpieniu do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki o przyznanie za-

dań i środków finansowych zawarli-

śmy również wnioski o:

 zadania dotyczące programowej 

współpracy z Dyrekcją Generalną 

Służby Więziennej,

 organizacją ogólnopolskiego tur-

nieju piłki siatkowej oraz ogólnopol-

skich i międzynarodowych imprez 

biegowych, tenisowych i kolarskich.

Po ewentualnym uzyskaniu ak-

ceptacji MSiT zostaną one włączone 

do kalendarza imprez na rok 2012.

Centralny Ośrodek
Sportowo-Szkoleniowy 

TKKF w Sierakowie
Ze względu na brak środków in-

westycyjnych przewiduje się w bieżą-

cym roku jedynie remonty bieżące.

Terminy turnusów w 2012 r.
30.06–14.07 - obozy sportowe dzieci 

i młodzieży

14.07–28.07 - obozy sportowe dla 

dzieci i młodzieży oraz sportowe obo-

zy rodzinne

28.07–11.08 - obozy sportowe dla 

dzieci i młodzieży oraz sportowe obo-

zy rodzinne

11.08–25.08 - obozy sportowe dla 

dzieci i młodzieży

W maju i czerwcu przyjmowane 

będą w ośrodku zapisy na obozy, „zie-

lone szkoły”, wycieczki itp. - terminy 

i ceny do negocjacji.

We wrześniu i październiku orga-

nizowane będą obozy sportowe głów-

nie dla studentów, a także dla innych 

podmiotów – ognisk, klubów, samo-

rządów oraz przedsiębiorstw.

Szczegóły (ceny, jadłospis itp.) 

zawarte są na stronie internetowej 

Ośrodka.

Uchwalone na posiedzeniu Zarządu

Głównego TKKF 7 grudnia 2011 r.

Imprezy centralne w 2012 r.

27–29 kwietnia
Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Zamość

organizator KFSdW, ZM TKKF Zamość

1–31 maja
Ogólnopolski „Miesiąc dla Zdrowia”

organizator ZM TKKF Toruń

26 maja–1 czerwca
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

organizator KFSdW i ZGTKKF

7–10 czerwca
Ogólnopolski Festiwal „Sportu i Zdrowia” w Sierakowie

organizator KFSdW, ZG TKKF

czerwiec–sierpień obozy sportowe, program „Lato w mieście”

22–28 września

Międzynarodowe Warsztaty JESTEM FIT. Co dalej po „Europejskim Roku Aktywności Fizycznej 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” Sieraków

organizator ZG TKKF

27-28 września
Światowy Dzień Marszu

organizator ZG TKKF na zlecenie TAFISA (cały kraj)

12-14 października
Ogólnopolski Piknik „Marsz z kijkami - Nordic Walking”

organizator ZG TKKF

Z inicjatywy Towarzystwa Krzewie-

nia Kultury Fizycznej w Toruniu, dzięki 

wsparciu finansowemu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki odbyła się Konferen-

cja Ekspercka „Europejskie Ramy Kwa-

lifikacji w obszarze sportu i turystyki”.

Pierwsza tego typu Debata Eks-

percka w Polsce została uznana przez 

uczestników i gości konferencji za wy-

darzenie szczególne, a jej przebieg, 

prezentacje i dyskusje oceniono bar-

dzo wysoko tak od strony merytorycz-

nej, jak i organizacyjnej.

Goście konferencji, a szczególnie: 

sekretarz stanu w Ministerstwie Spor-

tu i Turystyki - Grzegorz Karpiński, 

dyrektorzy departamentów Minister-

stwa Sportu i Turystyki - Ewa Suska, 

Elżbieta Wyrwicz oraz Cezary Grzan-

ka, przedstawiciel Wydziału Sportu 

Komisji Europejskiej - Bart Ooijen,

eksperci z Belgii i Portugali oraz lider 

Zespołu Współpracy Międzynarodo-

wej Projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Instytutu Badań Edukacyjnych w War-

szawie - Beata Balińska podkreślali 

bardzo dobry dobór prelegentów re-

prezentujących wszystkie środowiska 

sportu i turystyki oraz bardzo dobre 

przygotowanie prezentacji, pokazują-

cych dość duże zaawansowanie prac 

nad Polską Ramą Kwalifikacji w Spo-

rcie i Turystyce.

Ogółem w konferencji uczestni-

czyło 162 przedstawicieli środowisk 

sportowych i turystycznych.

Toruńska konferencja była pierw-

szą w Polsce tak szeroką dyskusją na 

temat Europejskich Ram Kwalifikacji 

oraz tworzonej Polskiej Ramy Kwalifi-

kacji w obszarze sportu i turystyki.

Przedstawiciele MSiT oraz Akade-

mii Wychowania Fizycznego, którzy 

byli uczestnikami konferencji w spo-

sób szczególny podkreślali rolę i za-

sługi Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej w kształceniu kadr dla Pol-

skiej Kultury Fizycznej. Uznano, że po 

wejściu w życie nowej Ustawy o spor-

cie jedynymi wiarygodnymi instytu-

cjami kształcącymi instruktorów re-

kreacji ruchowej na potrzeby sportu 

dla wszystkich jest Krajowy Ośrodek 

Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w To-

runiu oraz Akademie Wychowania Fi-

zycznego, które podpisały porozumie-

nie w sprawie kształcenia instruktorów 

rekreacji ruchowej.

Bardzo konkretnymi efektami Kon-

ferencji Eksperckiej „Europejskie Ramy 

Kwalifikacji w obszarze sportu i tury-

styki” są:

• zapoznanie polskich ekspertów 

ds. kształcenia kadr dla sportu 

i turystyki z podstawami Europej-

skich Ram Kwalifikacji i ogólnymi 

zasadami tworzenia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji w sporcie i turystyce,

• uznano, że polski system kształce-

nia w sporcie i turystyce nie odbie-

ga w sposób znaczący od systemów 

kształcenia w innych krajach euro-

pejskich i istnieje możliwość dość 

szybkiego opracowania Polskiej 

Ramy Kwalifikacji w tym obszarze,

• uczestnicy konferencji pozytyw-

nie zaopiniowali tworzenie Polskiej 

Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu 

i turystyki, jak również określili ogól-

ne ramy kompetencyjne w trzech 

kategoriach: wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych,

• uczestnicy konferencji uznali, że 

podjęcie przez Ministerstwo Spor-

tu i Turystyki dyskusji na temat 

ERK i PRK z tak szerokim gremium 

ekspertów powinno być kontynu-

owane.

* * *

Krajowy Ośrodek Metodyczno-

Szkoleniowy TKKF w Toruniu jest me-

rytorycznie i organizacyjnie przygo-

towany do opracowania i wdrażania 

Polskiej Ramy Kwalifikacji w Sporcie, 

a szczególnie w Sporcie dla Wszyst-

kich i Rekreacji Ruchowej.

Nadzorujemy szkolenia i nadaje-

my tytuły zawodowe Instruktora Re-

kreacji Ruchowej w trzydziestu spe-

cjalnościach – dyscyplinach.

Aktualnie powołaliśmy zespoły 

eksperckie, które przygotowują opi-

sy efektów uczenia się, obejmujących 

poziomy kwalifikacji stosowne do ty-

tułu zawodowego Instruktora i Trene-

ra Sportu i Rekreacji Ruchowej.

Zgodnie z duchem Toruńskiej 

Konferencji efekty uczenia się w spor-

cie opisujemy w trzech kategoriach: 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. Współpracujemy w tym 

zakresie z Instytutem Badań Edukacyj-

nych w Warszawie, Krajowym Ośrod-

kiem Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej w Warszawie i z Akade-

miami Wychowania Fizycznego.

Liczymy bardzo na współpra-

cę z Ministerstwem Sportu i Turysty-

ki, bo tylko takie partnerstwo pozwo-

li na usystematyzowanie istniejącego 

dzisiaj obszaru kwalifikacji w sporcie 

i turystyce oraz ułatwi wszystkim rea-

lizację swoich aspiracji najdogodniej-

szymi ścieżkami, począwszy od wo-

lontariusza w sporcie i turystyce przez 

instruktora, na trenerze kończąc.

■ Ryszard Kowalski

Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki
Konferencja Ekspercka, Toruń, 12-13.12.2011 r.

Uczestnicy konferencji podczas wystąpień plenarnych

Sekretarz Stanu MSiT Grzegorz

Karpiński z przedstawicielem 

Komisji Europejskiej Bartem 

Ooijenem
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założyciel TKKF Chomiczówka, od 

1981 r. jego prezes. – 30 lat działalno-

ści na rzecz upowszechniania kultury 

fizycznej to sporo czasu.

Zaproszonych gości powitał pre-

zes Jacek Bączkowski. Podczas spot-

kania w imieniu prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego doradca prezyden-

ta Jan Lityński wręczył Jackowi Bącz-

kowskiemu odznaczenie państwowe - 

Złoty Krzyż Zasługi.

Minister Sportu i Turystyki Adam 

Giersz przyznał brązowe odznaki „Za 

zasługi dla sportu”, które wręczył Szef 

Gabinetu Maciej Czaykowski. Odzna-

czenia otrzymali:

1. Kacper Pietrusiński – zastępca 

burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy

2. Piotr Rudzki - zastępca burmistrza 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

3. Edward Młynarczyk - prezes 

WSBM Chomiczówka

4. Jerzy Kropacz – prezes Warszaw-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej

5. Elżbieta Iglewska-Romanowska 

– kierownik Referatu Sportu i Re-

kreacji Urzędu Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy

6. Krystyna Żebrowska - sekretarz 

zarządu Ogniska TKKF „Chomi-

czówka”

7. Antoni Bąk – wiceprezes zarządu 

Ogniska TKKF „Chomiczówka”

złożył gratulacje i przekazał pamiątko-

wy dyplom.

List ministra Sportu i Turysty-

ki Adama Giersza odczytał Maciej 

Czaykowski - dyrektor Gabinetu Mi-

nistra. List marszałka Województwa 

Mazowieckiego Adama Struzika od-

czytał i przekazał dyplom Tomasz 

Waźbiński - zastępca dyrektora Kan-

celarii Marszałka. List i puchar od pre-

zydent m. st. Warszawy Hanny Gron-

kiewicz-Waltz przekazał Zenon 

Dagiel – zastępca dyrektora Biura 

Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. War-

szawy. Mieczysław Borowy – prezes 

ZG TKKF w towarzystwie wicepreze-

sa Tomasza Wołoszczuka i skarbni-

ka Piotra Grzybowskiego przekazał 

okolicznościową paterę. Piotr Śli-

wiński – dyrektor Warszawsko-Ma-

zowieckiej Federacji Sportu wręczył 

puchar.

Prezes Jacek Bączkowski podkre-

ślał, że szeroka i różnorodna działal-

ność Ogniska TKKF „Chomiczówka” 

w ciągu 30 lat była możliwa dzięki 

współpracy z Warszawską Spółdziel-

nią Budowlano-Mieszkaniową „Cho-

miczówka”, Wydziałem Kultury, Spor-

tu i Rekreacji, Wydziałem Oświaty 

i Wychowania oraz Wydziałem Spraw 

Społecznych i Zdrowia dla Dzielni-

cy Bielany m.st. Warszawy, a także 

Biurem Sportu i Rekreacji oraz Biu-

rem Polityki Społecznej Urzędu m.st. 

Warszawy, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego, Mi-

nisterstwem Sportu i Turystyki, Mi-

nisterstwem Edukacji Narodowej, 

Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

Akademią Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kra-

jową Federacją Sportu dla Wszystkich, 

Zarządem Głównym TKKF i Mazowie-

ckim TKKF.

Wszystkim złożył serdeczne po-

dziękowania za wieloletnią i owoc-

ną współpracę, za wiele wspólnie zor-

ganizowanych imprez, akcji, zajęć 

dla mieszkańców Warszawy, Bielan 

i osiedla Chomiczówka.

Podziękował wszystkim sprawu-

jącym społecznie w okresie 30 lat 

swoje funkcje członkom zarządu Og-

niska TKKF „Chomiczówka”, instrukto-

rom prowadzącym zajęcia i wszystkim 

współpracownikom, a także licznym 

wolontariuszom. 

Spotkanie zakończył koncert chó-

ru TKKF „Chomiczówka”.

■ Źródło: www.tkkfchomiczowka.waw.pl

Jubileusz 30-lecia TKKF „Chomiczówka”
Bieg Chomiczówki, imprezy dla seniorów, sportowe wakacje dla 

młodzieży, zajęcia rekreacyjne dla osób z nadwagą – to tylko nie-

wielki wycinek działalności TKKF „Chomiczówka”. Przez 30 lat 

uzbierało się sporo inicjatyw na rzecz upowszechniania kultury fi -

zycznej.

To się w mojej siwej

głowie nie chce zmieścić:

jak tu ktoś obliczył

mamy lat... trzydzieści!!!

Całkiem, całkiem sporo,

będę prawdy blisko,

gdy powiem, że pięknie

płonie nam ognisko.

Dzieci, młodzież, starsi...

my kochamy ruch.

A gdy zdrowe ciało,

zdrowy będzie duch!

Za nami lat trzydzieści,

przed nami jest... stówka.

Wszystkiego najlepszego.

Wiwat Chomiczówka!!!

 Fragmenty wiersza Antoniego Bąka

Ognisko TKKF Chomiczówka po-

wołano do życia decyzją Urzędu 

Dzielnicowego Warszawa Żoliborz 26 

stycznia 1981 r.

6 października 2011 r. odbyły się 

uroczyste obchody Jubileuszu 30-le-

cia Ogniska TKKF „Chomiczówka”. – To 

jeden z ważniejszych dni w moim ży-

ciu – mówi Jacek Bączkowski, współ-

Ognisko TKKF

„Chomiczówka”

Członkowie zarządu:

Jacek Bączkowski, Antoni Bąk,

Krystyna Żebrowska, Stefania

Dąbrowska, Piotr Pytlakowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Jolanta Ziemian, Kinga Berłowska, 

Marianna Królik.

Puchar

od Warszawsko-

Mazowieckiej

Federacji Sportu

Mieczysław Borowy – prezes ZG TKKF w Warszawie, w towarzystwie

skarbnika Piotra Grzybowskiego przekazał okolicznościową paterę

Od lewej: Jerzy Kropacz, prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

Jacek Bączkowski – prezes TKKF Chomiczówka

Z okazji jubileuszu przedstawicie-

le wielu instytucji i organizacji złożyli 

gratulacje i życzenia dla TKKF „Chomi-

czówka”. Poseł Joanna Fabisiak wyra-

żała się z dużym uznaniem o działal-

ności ogniska i przekazała wielki tort 

z życzeniami. Poseł Ryszard Kalisz 
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Co to jest Parafiada?

Parafiada to po pierwsze idea integral-

nego rozwoju oraz wychowania dzie-

ci i młodzieży poprzez harmonijne łą-

czenie aktywności w sferach fizycznej, 

umysłowej i duchowej. Idea ta sięga 

starożytności. Wyrażana była wówczas 

przez grecką triadę stadion-teatr-świą-

tynia, natomiast w nowożytności pro-

pagował ją wielki wychowawca czasów 

oświecenia, pijar ks. Stanisław Konarski 

(„Dokładajcie wszelkich starań, kształ-

cąc: ciało – ćwiczeniami, umysł – nauka-

mi i serce – cnotami”).

Parafiada w drugim znaczeniu to 

program wychowania przez wiarę, 

kulturę i sport, stanowiący realizację 

powyższej idei. Znalazł on konkrety-

zację w licznych poszczególnych pro-

jektach, takich jak „Ruch rzeźbi serce, 

umysł i ciało”, „Moja mała Ojczyzna”, 

„Parafiady Regionalne”, „Finały Między-

narodowej Parafiady Dzieci i Młodzie-

ży”, „Festyny sportowo-rekreacyjne” 

czy „Katyń... ocalić od zapomnienia”.

Po trzecie wreszcie Parafiada to 

Stowarzyszenie powstałe w 1992 r. 

z inicjatywy o. Józefa Jońca SP, któremu 

patronuje św. Józef Kalasanjcusz, zało-

życiel Zakonu Pijarów. Stowarzyszenie 

Parafiada, będące organizacją pożytku 

publicznego, poprzez podejmowaną 

działalność propaguje i wciela w życie 

ideę parafiadową, realizując oraz koor-

dynując poszczególne projekty.

Stowarzyszenie Parafiada jest laure-

atem znaczących nagród i wyróżnień:

• pierwsza nagroda w konkursie 

„Pro Publico Bono” w 2003 r. (w ka-

tegorii „Inicjatywa obywatelska”),

• nagroda „Totus” za rok 2004 (przy-

znana w kategorii „Promocja czło-

wieka, praca charytatywna i edu-

kacyjno-wychowawcza”),

• nagroda specjalna im. Włodzimie-

rza Pietrzaka 2007 za wytrwałość 

w realizacji programu wychowania 

młodego pokolenia w harmonii du-

cha, intelektu i sprawności fizycznej,

• nagroda Fair Play 2009 - przyzna-

na przez Polski Komitet Olimpijski 

za konsolidowanie środowisk mło-

dzieżowych wokół wartości sportu 

i aktywnych form współzawodni-

ctwa w duchu fair play,

• nagroda „Budowniczy Polskiego 

Sportu” – przyznana przez Polski 

Klub Infrastruktury Sportowej.

 Działania w okresie 
 lipiec-grudzień 2011 

1. Finały XXIII Międzynarodowej 

Parafiady Dzieci i Młodzieży

Całoroczna praca realizowa-

na w szkołach, klubach sportowych, 

ośrodkach kultury i parafiach znalazła 

swoje podsumowanie lokalne podczas 

odbytych na wiosnę 26 parafiadach 

regionalnych (wojewódzkich lub die-

cezjalnych). Najlepsze reprezentacje 

tego etapu wywalczyły prawo udziału 

w imprezie centralnej - Finałach XXIII 

Międzynarodowej Parafiady Dzieci 

i Młodzieży, organizowanych od 9 do 

17 lipca 2011 r. w Warszawie, na cam-

pusie SGGW oraz stadionie lekkoatle-

tycznym AWF. Tegorocznym finałom, 

przypadającym w okresie półroczne-

go przewodnictwa Polski w Unii Eu-

ropejskiej, z inicjatywy Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych przyznany zo-

stał honorowy patronat polskiej prezy-

dencji w Unii Europejskiej.

Uczestnicy Parafiady przez cały ty-

dzień mieszkali w akademikach SGGW, 

przed którymi, w centralnym miejscu, 

zbudowane zostało „miasteczko” Fina-

łów XXIII Parafiady z ogromnym Na-

miotem Spotkań. Pełniło ono funkcję 

integrującą oraz mieściło podstawo-

we służby: techniczne, medyczne, in-

formacyjno-promocyjne.

Poszczególne etapy współzawod-

nictwa parafiadowego – zgodnie z pa-

rafiadową triadą - objęły następujące 

działania tematyczne.

STADION – program sportowo-re-

kreacyjny, w ramach którego odbyły 

się zawody i rozgrywki w 12 dyscypli-

nach sportowych (konkurencje ze-

społowe: piłka ręczna, piłka siatkowa, 

piłka nożna, piłka koszykowa; pływa-

nie, tenis stołowy, badminton, szachy, 

warcaby, ringo, bieg na orientację, 

biegi przełajowe) oraz 12 konkuren-

cjach lekkoatletycznych – biegi na róż-

nych dystansach, chód, skok wzwyż 

i skok w dal, pchnięcie kulą i rzut pa-

lantówką. Rywalizowano w trzech ka-

tegoriach wiekowych: P – szkoła pod-

stawowa, G – gimnazjum, L – szkoła 

ponadgimnazjalna, zawsze oddziel-

nie dziewczęta i chłopcy. Dodatkowo 

prawo startu mieli także opiekuno-

wie w dwóch kategoriach wiekowych:

A – do 40 lat oraz B – powyżej 40 lat, 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Konkurencje sportowe rozgry-

wano codziennie od 10.00 do 15.00, 

a oceniało je kilkudziesięciu sędziów 

mających niezbędne przygotowanie 

i wieloletnie doświadczenie w tym za-

kresie oraz zrzeszonych w odpowied-

nich do swojej dyscypliny związkach 

sportowych.

W rywalizacji sportowej Fina-

łów XXIII Międzynarodowej Para-

fiady Dzieci i Młodzieży brały udział 

łącznie 93 reprezentacje (15-oso-

bowe) z Polski i zagranicy (Biało-

ruś, Litwa, Łotwa, Rosja i Ukraina). 

Odnotowano ogółem 2281 star-

tów, w tym 1073 razy wystartowały 

dziewczęta i 1208 chłopcy. Zwycięz-

com poszczególnych dyscyplin roz-

dano blisko 780 medali, 44 puchary 

i dyplomy, a dekoracji młodych do-

konywali dawni mistrzowie olimpij-

scy oraz czynni sportowcy. Wyniki 

wszystkich zawodów drukowane były 

w wydawanej codziennie gazetce „Pa-

rafiadek”.

W celu wyłonienia najlepszej re-

prezentacji sportowej w filarze STA-

DION prowadzona była ogólna kla-

syfikacji wyników, w ramach której 

starty indywidualne liczone były w na-

stępujący sposób: I miejsce – 10 pkt., 

Stowarzyszenie ParafiadaStowarzyszenie Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza

Działania w okresie lipiec-grudzień 2011 r.

II miejsce – 9 pkt., III miejsce – 8 pkt. 

itd. do 10 miejsca oraz starty zespo-

łowe liczone wg następującego sche-

matu: I miejsce – 30 pkt., II miejsce – 

27 pkt., III miejsce – 24 pkt. itd. Każdy 

zawodnik i drużyna zbierała punkty 

dla swojej reprezentacji. Po zsumowa-

niu wyników zdobytych przez repre-

zentantów poszczególnych drużyn 

w konkurencjach indywidualnych i ze-

społowych wyłoniono najbardziej wy-

sportowane reprezentacje XXIII Para-

fiady, którymi okazały się:
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1. Parafia rzymskokatolicka pw. Naro-

dzenia NMP w Dolinie na Ukrainie,

2. Parafia rzymskokatolicka pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Mickunach na Li-

twie,

3. Parafia rzymskokatolicka pw. Miło-

sierdzia Bożego w Grodnie na Bia-

łorusi.

Jedną z tegorocznych sportowych 

atrakcji Finałów było spotkanie z mię-

dzynarodowym mistrzem szachowym 

i reprezentantem kadry narodowej 

w rozwiązywaniu zadań szachowych 

Kacprem Piorunem, który rozegrał sy-

multanę z 20-tką najlepszych para-

fiadowych szachistów, bez problemu 

wygrywając wszystkie partie.

TEATR – program kulturalno-oświa-

towy obejmował warsztaty i konkur-

sy plastyczne, konkursy wokalne „Mu-

zyka moim życiem” oraz „Sacro song”, 

warsztaty taneczno-ruchowe, warszta-

ty fotograficzne, Przegląd Małych Form 

Teatralnych, konkursy wiedzy („Histo-

ria, położenie i zabytki Torunia”, „Być 

dobrym i sprawiedliwym – sylwet-

ka i osiągnięcia Adama Małysza”, „Szu-

kałem was – Jan Paweł II do młodych”, 

„Męczennik Miłości – o. Maksymilian 

Maria Kolbe”), koncert oraz wycieczki 

tematyczne po Warszawie.

Najbardziej popularny ze wszyst-

kich konkursów wiedzy okazał się kon-

kurs biblijny, w którym wzięło udział 

aż 126 osób. W rywalizacji plastycznej 

najpopularniejszy był konkurs na ilu-

strację do wiersza Czesława Miłosza 

„Przypowieść o maku” – 140 osób, zaś 

przeglądy piosenki „Muzyka moim ży-

ciem” zgromadziły 106 wykonawców.

Bardzo ważnym elementem progra-

mu kulturalno-oświatowego była moż-

liwość zwiedzania pod okiem doświad-

czonych przewodników turystycznych 

Warszawy, w tym m.in. Starego Miasta, 

Zamku Królewskiego, Łazienek, Wilano-

wa, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, 

Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Muzeum Sportu i Turystyki, a także bu-

dynków Sejmu i Senatu RP.

ŚWIĄTYNIA – program ekumenicz-

ny. W jego ramach realizowane były 

spotkania biblijne, modlitwa i adora-

cja, rozmowy na tematy ważne dla 

młodzieży. Codziennie sprawowana 

była Eucharystia, którą przygotowywa-

li uczestnicy z różnych krajów i diecezji. 

Poza tym dzieci i młodzież brała udział 

w konkursach wiedzy: biblijnym, litur-

gicznym oraz z historii i życia Kościoła.

Po podsumowaniu wszystkich wy-

ników sportowych (STADION), kultural-

nych (TEATR) oraz biorąc pod uwagę 

uczestnictwo w trzecim filarze progra-

mu wychowawczego Parafiada jakim 

jest ŚWIĄTYNIA specjalna komisja skła-

dająca się z przedstawicieli poszczegól-

nych zespołów wchodzących w skład 

Komitetu Organizacyjnego Finałów 

XXIII Międzynarodowej Parafiady wy-

łoniła najwszechstronniejszą reprezen-

tację polską i zagraniczną tegorocz-

nej Parafiady. Wśród drużyn polskich 

zwyciężyli przedstawiciele Parafialne-

go Klubu Sportowego „Tęcza” z Koszto-

wa, zaś wśród zagranicznych najlepsza 

okazała się reprezentacja parafii Naro-

dzenia NMP z Doliny na Ukrainie.

2. Obozy Parafiadowe

Istotnym i komplementarnym ele-

mentem działań prowadzonych w ra-

mach wychowawczo-edukacyjnego 

programu Parafiada są wakacyjne 

Obozy Parafiadowe. W 2011 r. w 32 

turnusach zorganizowanych w 23 

ośrodkach nad morzem, w górach 

i nad jeziorami uczestniczyło 2143 

osób, w tym 1143 uczestników z te-

renu Polski oraz 1000 rodaków z Bia-

łorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. 

Wszystkie obozy parafiadowe obo-

wiązkowo zawierały w swoich progra-

mach aktywny wypoczynek i różno-

rodne działania sportowe, natomiast 

10 turnusów – dzięki współpracy z Mi-

nisterstwem Sportu i Turystyki – cha-

rakteryzowało szczególne nachylenie 

i działania sportowe.

3. Inauguracja roku szkolnego 

2011/2012 oraz festyny sporto-

wo-rekreacyjne

11 września 2011 r. na terenach 

Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzie-

ży (Warszawa – Siekierki) tradycyjnie 

już miała miejsce Uroczysta Inauguracja 

Nowego Roku Szkolnego 2011/2012. 

Jej pierwszym punktem było rozpoczę-

te o godz. 11.00 w sali teatralnej VIII Fo-

rum Dyskusyjne pod hasłem ”Współ-

działajmy z pasją - perspektywy, potrzeby 

i możliwości współpracy szkoły ze środo-

wiskiem lokalnym, instytucjami i organi-

zacjami pozarządowymi”.

O godz. 13.00 w szczelnie wypeł-

nionym Sanktuarium Matki Bożej Na-

uczycielki Młodzieży rozpoczęła się 

Msza św. o Boże błogosławieństwo

w roku szkolnym 2011/2012, której 

przewodniczył Marian Duś - biskup po-

mocniczy Archidiecezji Warszawskiej, 

z udziałem Prowincjała Polskiej Pro-

wincji Zakonu Pijarów - o. Józefa Ma-

trasa SP. Po zakończeniu Eucharystii 

na pobliskich Fortach Siekierkowskich 

rozpoczął się festyn sportowo-rekrea-

cyjny „Pożegnanie wakacji”, promujący 

aktywność fizyczną w rodzinach oraz 

małych społecznościach lokalnych.

Przy wspomnieniu festynu nale-

ży dodać, że Stowarzyszenie wraz ze 

swoimi lokalnymi partnerami współ-

organizowało w 2011 r. w całej Pol-

sce 34 imprezy sportowo-rekreacyj-

ne (festyny z okazji dnia dziecka na 

przełomie maja/czerwca bądź z oka-

zji pożegnania wakacji na przełomie 

sierpnia/września), w których łącz-

nie brało udział 17 545 uczestników. 

W programach realizowanych imprez 

znalazły się następujące działania spor-

towe: gry zespołowe (m.in. piłka noż-

na, koszykówka, siatkówka plażowa 

itd.), konkurencje indywidualne (lek-

koatletyka, tenis stołowy, badminton, 

ringo, szachy, warcaby, bieg na orienta-

cję), a także niekonwencjonalne zma-

gania sportowe (tory przeszkód, rzuty 

do celu, slalom rowerowy, przeciąganie 

liny, skoki na piłce z uszami, taniec na 

gazecie, wyścigi na szczudłach, skoki 

w worku, rzuty kaloszem na odległość, 

biegi przełajowe, żonglerka piłką noż-

ną, rzut piłką lekarską, kręcenie hula-

hop, skok na skakance, zośka, diabolo, 

biegi na gąsienicach, skok w dal z miej-

sca, wyciskanie hantla 2 kg, piłkarski 

tor przeszkód). Bardzo często w konku-

rencjach uczestniczyły całe rodziny, co 

bez wątpienia przyczynia się do upo-

wszechniania aktywnego trybu życia 

i aktywności sportowej.

4. Mokotowskie turnieje sportowe 

dla dzieci i młodzieży

Ze względu na umiejscowienie 

siedziby Stowarzyszenia Parafiada (ul. 

Gwintowa 3, warszawskie Siekierki) 

ważna część podejmowanych działań 

kierowana jest do młodych mieszkań-

ców Mokotowa. Dzięki ścisłej współ-

pracy z Wydziałem Kultury, Sportu 

i Rekreacji Dzielnicy Mokotów oraz 

Szkołą Podstawową nr 3 im. Dzieci 

Powstania Warszawskiego zorganizo-

wanych zostało jesienią 2011 r. sześć 

turniejów sportowych, w różnych dys-

cyplinach, kierowanych do różnych 

poziomów nauczania:

a. Siekierkowski Turniej Szkół Podsta-

wowych w Dwa Ognie (14 września)

b. Zawody Lekkoatletyczne dla Ama-

torów (10 października)

c. Siekierkowski Turniej Tenisa Stoło-

wego dla Amatorów (24 paździer-

nika)

d. Turniej Szachowy i Warcabowy (27 

października)

e. Turniej Tenisa Stołowego dla Ama-

torów (21 listopada)

f. Siekierkowski Turniej Gwiazdkowy 

(5 grudnia)

Łącznie we wszystkich zawodach 

wzięło udział 280 uczniów i 25 szkół.

Szczególną dumą Parafiady jest 

fakt, że w trzech z sześciu turniejów 

startowały najmłodsze dzieci z klas I-III 

szkoły podstawowej, dla których wciąż 

prawie nie organizuje się sekcji spor-

towych, treningów i zawodów. A prze-

cież tylko wówczas rzeczywiście od 

najmłodszych lat dzieci będą intereso-

wać się sportem. Pomocne w obudze-

niu tego zainteresowania może być 

przyjęcie odpowiedniej formuły roz-

grywek, dostosowanej do wczesnego 

wieku i związanych z tym możliwości 

oraz zainteresowań. Uczestnicy Sie-

kierkowskiego Turnieju Gwiazdkowe-

go musieli np. pokonać trzy różne tory 

sprawnościowe, rozwiązywać kalam-

bury sportowe czy wymyślić najcie-

kawsze hasło kibica Euro 2012.

5. Szkolenie liderów i animatorów 

ruchu parafiadowego dla na-

uczycieli i wychowawców polo-

nijnych „EDUKACJA POPRZEZ 

SPORT”

W szkoleniu, zorganizowanym 21-23 

października 2011 r. w Warszawie, wzięli 

udział nauczyciele, wychowawcy, opie-

kunowie, wolontariusze, osoby zaanga-

żowane w organizacje polonijne, które 

pragną rozwijać i upowszechniać ruch 

parafiadowy w miejscu zamieszkania. 

Uczestnicy (20 osób) pochodzili z Bia-

łorusi (Grodno, Południowy, Słonim), 

Ukrainy (Brody, Złoczów, Sambor, Łuck, 

Bolechów i Dolina), Litwy (Soleczniki) 

i Łotwy (Jełgawa i Daugavpils). Celem 

szkolenia był rozwój kompetencji lider-

skich uczestników, czyli przygotowanie 

ich do aktywnego działania w swoich 

środowiskach lokalnych, w tym polonij-

nych, w kraju zamieszkania.

* * *

Na koniec tej krótkiej prezenta-

cji sportowych działań Stowarzyszenia 

Parafiada w drugiej połowie 2011 r. na-

leży dodać, że funkcjonowanie i rozwój 

opisanych inicjatyw zależy w decydu-

jącej mierze od wielkości pozyskanych 

z zewnątrz środków. Stowarzyszenie 

nie prowadzi działalności gospodar-

czej, ma natomiast statut organizacji 

pożytku publicznego i prowadzi zbiór-

kę 1%. Wszystkich, którym leży na ser-

cu sportowa, ale nie tylko przyszłość 

dzieci i młodzieży, zachęcamy do prze-

znaczenia 1% podatku na Parafiadę 

(KRS 0000124134). Podmioty zaintere-

sowane sponsoringiem i reklamą pro-

simy o kontakt. Wszystkie wymienione 

działania i wiele innych Stowarzyszenie 

Parafiada kontynuuje w roku 2012, sta-

le pozyskując nowych partnerów. Klu-

by sportowe, szkoły i inne organizacje 

zapraszamy do współpracy i włącze-

nia się w działania programowe. Wię-

cej o działalności stowarzyszenia oraz 

aktualne informacje można znaleźć na 

stronie www.parafiada.pl, bądź pisząc 

na adres: parafiada@parafiada.pl.
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Sprawny Dolnoślązaczek
Sprawny Dolnoślązaczek to program zapoczątkowany w roku 

szkolnym 2010/2011, realizowany przez Szkolny Związek Spor-

towy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu pod patronatem marszałka Sej-

mu i marszałka Województwa Dolnośląskiego, wspierany meryto-

rycznie przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a merytorycznie 

i fi nansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-

skiego. Sponsorami w roku szkolnym 2010/2011 byli: Bank Za-

chodni WBK SA i Telefonia Dialog SA.

Program

ma dwa podstawowe cele:

1. Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół 

podstawowych poprzez ciekawe 

formy realizacji zajęć wychowania 

fizycznego. Dzieci w trakcie roku 

mają do zdobycia 6 sprawności: ro-

werzysty/turysty, gimnastyka, pił-

karza, lekkoatlety, narciarza/łyżwia-

rza, pływaka/wodniaka. Uważamy, 

że są to niezbędne umiejętności 

współczesnego człowieka, których 

zdobywanie należy rozpocząć już 

w tym wieku.

2. Pomoc nauczycielom edukacji 

wczesnoszkolnej w zdobyciu nowo-

czesnej wiedzy na temat wychowa-

nia fizycznego. Panie, które wykonu-

ją ten zawód, w niewielkim stopniu 

są przygotowane w trakcie studiów 

do prowadzenia tych lekcji.

Założenia programu

Sprawny Dolnoślązaczek

• Zbadanie stanu zdrowia i sprawno-

ści fizycznej uczniów klas I-III dol-

nośląskich szkół podstawowych

• Zaproponowanie nowych rozwią-

zań zajęć kultury fizycznej zgodnych 

z nową podstawą programową

• Uatrakcyjnienie zajęć wychowania 

fizycznego

• Zachęcenie do podejmowania 

przez uczniów nowych form ak-

tywności

• Określenie preferencji w wybo-

rze aktywności fizycznej młodych 

Dolnoślązaków

• Przygotowanie do badań w klasie 

IV wg programu Młodzieżowego 

Centrum Sportu i AWF

Opis projektu

Organizatorzy zaproponują, po-

przez nauczycieli edukacji wczes-

noszkolnej, dzieciom z klas I-III szkół 

podstawowych cykl zabaw i spraw-

dzianów, które:

- uatrakcyjnią zajęcia wychowania 

fizycznego i będą dopingowały 

dzieci, poprzez zachętę do podej-

mowania nowych aktywności, do 

podnoszenia swojej sprawności fi-

zycznej,

- posłużą do określenia stanu 

sprawności fizycznej uczniów dol-

nośląskich szkół,

- po zakończeniu programu w kla-

sach IV posłużą do określenia me-

todami przyjętymi w programie 

prowadzonym przez MCS i AWF 

Wrocław możliwości uprawiania 

przez dziecko konkretnych dyscy-

plin sportowych.

Przede wszystkim program Spraw-

ny Dolnoślązaczek ma być atrakcyj-

ną dla dzieci metodą poznawania 

nowych form aktywności oraz samo-

sprawdzania się w nich.

Nauczyciel i szkoła przystępują-

cy do programu deklarują realizację 

cyklu zajęć i sprawdzianów dla dzie-

ci, które zapoznają je z nowymi form-

ami aktywności fizycznej. Poprzez cią-

głość trwania programu w klasach I-III 

zaistnieje możliwość zbadania progre-

sji umiejętności każdego dziecka. Bar-

dzo ważnym elementem będzie rów-

nież pokazanie zintegrowania zajęć 

fizycznych z innymi umiejętnościami 

zapisanymi w nowej podstawie pro-

gramowej nauczania w klasach I-III.

Atrakcyjna forma programu: róż-

norodność zajęć i sprawdzianów, spe-

cjalne legitymacje, w których dziecko 

będzie zapisywało wyniki swoich prób 

i dokumentowało zdobyte umiejętno-

ści, tytuł Sprawnego Dolnoślązacz-

ka dla tych, którzy uczestniczyli we 

wszystkich próbach, powinna zachę-

cić dużą grupę dolnośląskich uczniów 

do udziału w nim.

Także nauczyciele edukacji wczes-

noszkolnej otrzymują program, którego 

realizacja zaspokaja w dużej części za-

dania, które stoją przed szkołami pod-

stawowymi w związku z wprowadza-

niem nowej podstawy programowej.

Niebagatelne znaczenie powin-

na mieć tu także możliwość udziału 

w programie rodziców, którzy powinni 

włączyć się w cykl przygotowań dzie-

ci do poszczególnych prób, ale także 

będą mogli być informowani przez na-

uczycieli na bieżąco o stanie sprawno-

ści dziecka i postępach, jakie ma ono 

w poszczególnych umiejętnościach 

przewidzianych w programie.

Docelowo po przejściu badań 

w klasie IV program przyczyni się tak-

że do określenia predyspozycji dzie-

cka do uprawiania konkretnych dy-

scyplin sportu.

Propozycje prób i umiejętności

dla poszczególnych klas

wrzesień – październik

Rowerzysta, Turysta

listopad – grudzień

Piłkarz

styczeń – luty

Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz

marzec – kwiecień

Gimnastyk

maj

Lekkoatleta

czerwiec

Pływak, Wodniak

Próby oraz termin ich wykona-

nia mogą być dostosowywane przez 

nauczyciela do stanu sprawności fi-

zycznej dzieci, możliwości organiza-

cyjnych szkoły i rodziców, lokalnych 

tradycji i innych czynników.

Bardzo ważna jest taka orga-

nizacja prób, aby dzieci nie rywa-

lizowały ze sobą, a podstawowym 

celem było nabycie umiejętności 

i pokazanie progresji sprawności fi-

zycznej przez każdego z uczestni-

ków programu.

Edycja 2010/2011

Do programu w roku szkolnym 

2010/2011 przystąpiły 153 szkoły, prze-

szło 600 klas i prawie 13 000 dzieci. Ty-

tuł Sprawnego Dolnoślązaczka, po-

przez zdobycie wszystkich sprawności, 

otrzymało przeszło 9000 uczniów.

W opinii realizatorów program 

przyczynił się do zwiększenia zainte-

resowania kulturą fizyczną nie tylko 

dzieci, które zdobywały umiejętności 

oraz wlepki potwierdzające zdobycie 

tych umiejętności i wklejały je do spe-

cjalnych legitymacji, ale także innych 

nauczycieli w szkole oraz rodziców, 

którzy chętniej włączali się w pracę 

szkoły przy realizacji zadań programu.

Na zakończenie programu dzieci, 

które zdobyły tytuł Sprawnego Dol-

noślązaczka, otrzymały od organiza-

torów specjalne dyplomy oraz piłkę 

plażową i freesbe z napisem „Jestem 

Sprawnym Dolnoślązaczkiem”.

We wrześniu 2011 r. ruszyła dru-

ga edycja programu, do której zgłosi-

ło się trochę mniej szkół (130), ale za to 

więcej klas (650) i więcej dzieci – pra-

wie 14 000. W ramach akcji rozpoczęto 

szkolenia dla nauczycieli w punktach 

konsultacyjnych powołanych w SP 

4 Świdnica, SP 15 jelenia Góra, SP 12 

Lubin i SP 46 Wrocław. Na pierwszych 

spotkaniach szkoliło się przeszło 200 

nauczycieli. Wydane zostały dotych-

czas dwa poradniki dla nauczycieli 

z praktycznymi przykładami realizacji 

programu. Planowane jest wydanie III 

części, zawierającej najciekawsze po-

mysły nauczycieli – realizatorów pro-

gramu Sprawny Dolnoślązaczek.

Organizatorzy chcą zainteresować 

programem Sprawny Dolnoślązaczek 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, któ-

re - realizując program Radosna Szko-

ła - dało szkołom narzędzie, a ten pro-

gram doskonale wypełnia je treścią.

Niestety, po wycofaniu się ubie-

głorocznych sponsorów (przekształ-

cenia własnościowe) organizatorzy 

muszą poszukiwać nowych, którzy 

pomogliby przede wszystkim w:

1. Wyprodukowaniu nagród dla dzie-

ci kończących program

2. Produkcji legitymacji i wlepek dla 

dzieci

3. Wydaniu następnych części po-

radnika

4. Organizacji konferencji szkolenio-

wych dla nauczycieli

Program
Sprawny Dolnoślązaczek

Patronat
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Grzegorz Schetyna

Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Rafał Jurkowlaniec

Organizatorzy
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska

Program wspierali w roku szkolnym 2010/2011
Bank Zachodni WBK SA

Telefonia Dialog SA

Opieka merytoryczna
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
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SALOS RP
 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży 

 Salezjańskiej 

16-18 września 2011 r. w Częstochowie 

odbyły się XIX Ogólnopolskie Igrzyska 

Młodzieży Salezjańskiej. Wzięło w nich 

udział około 1000 młodych sportow-

ców salezjańskich (dziewcząt i chłop-

ców) reprezentujących ponad 30 sto-

warzyszeń lokalnych SALOS, których 

reprezentanci zakwalifikowali się do 

częstochowskiego finału w wyniku ca-

łorocznych eliminacji.

Ceremonia otwarcia igrzysk odby-

ła się z pełnym ceremoniałem olimpij-

skim w hali „Polonia” w Częstochowie. 

W uroczystości wzięli udział członko-

wie Komitetu Honorowego, w tym 

między innymi: bp Antoni Długosz, bi-

skup Archidiecezji Częstochowskiej, 

Adam Matusiewicz, marszałek wo-

jewództwa śląskiego, ks. Alfred Leja 

SDB, Inspektor Salezjanów, Krzysztof 

Matyjaszczyk, prezydent Miasta Czę-

stochowy, ks. Edward Pleń SDB, Kra-

jowy Duszpasterz Sportowców, prof. 

Maria Nowicka-Skowron, rektor Po-

litechniki Częstochowskiej, s. Halina 

Lewandowska, inspektorka Sióstr Sa-

lezjanek, prof. Zygmunt Bąk, rektor 

Akademii Jana Długosza, Marek Balt, 

przewodniczący Rady Miasta Często-

chowy.

Gwiazdami igrzysk byli reprezen-

tanci Polski w skokach narciarskich 

Kamil Stoch oraz piłce ręcznej Sławo-

mir Szmal.

17 września (sobota) w Bazyli-

ce Jasnogórskiej odbyła się uroczysta 

Msza św. dla uczestników igrzysk, któ-

rej przewodniczył Biskup Częstochow-

ski Antoni Długosz.

Uczestnicy (dziewczęta i chłop-

cy) rywalizowali w dwóch kategoriach 

wiekowych: kat. A – 1994 i młodsi, kat. 

B – 1996 i młodsi, w następujących dy-

scyplinach: koszykówka, piłka nożna, 

piłka siatkowa i tenis stołowy. Oto wy-

niki rywalizacji sportowej:

Piłka siatkowa dziewcząt

Kat. A: 1. SL SALOS Kraków Różana, 

2. SL SALOS Lublin, 3. SL SALOS Łódź 

Wodna

Kat. B: 1. SL SALOS Lublin, 2. SL SA-

LOS Kraków Różana, 3. SL SALOS Łódź 

Wodna

Piłka siatkowa chłopców

Kat. A: 1. SL SALOS Ostróda, 2. SL SA-

LOS Kielce, 3. SL SALOS Płock

Kat. B: 1. SL SALOS Dobieszczyzna,

2. SL SALOS Świętochłowice, 3. SL SA-

LOS Lublin

Koszykówka dziewcząt

Kat. A: 1. SL SALOS Słupsk, 2. SL SALOS 

Czaplinek, 3. SL SALOS Szczecin

Kat. B: 1. SL SALOS Słupsk, 2. SL SALOS 

Dobieszczyzna, 3. SL SALOS Czaplinek

Koszykówka chłopców

Kat. A: 1. SL SALOS Świętochłowice,

2. SL SALOS Płock, 3. SL SALOS Łódź 

Kopcińskiego

Kat. B: 1. SL SALOS Płock, 2. SL SALOS 

Ełk, 3. SL SALOS Środa Śląska

Piłka nożna chłopców

Kat. A: 1. SL SALOS Szczecin, 2. SL SA-

LOS Suwałki, 3. SL SALOS Częstochowa

Kat. B: 1. SL SALOS Szczecin, 2. SL SA-

LOS Częstochowa, 3. SCS Amico Lubin

Tenis stołowy
Gra pojedyncza dziewcząt

Kat. A: 1. Aleksandra Widyńska (SL SA-

LOS Płock), 2. Marta Banaszek (SL SA-

LOS Płock), 3. Ewelina Bobrowska (SL 

SALOS Suwałki)

Kat. B: 1. Monika Opanowska (SL SA-

LOS Suwałki), 2. Angelika Tomaszew-

ska (SL SALOS Suwałki), 3. Małgorzata 

Kosecka (SL SALOS Chojnice)

Gra pojedyncza chłopców

Kat. A: 1. Marek Zięba (SL SALOS Lub-

lin), 2. Piotr Partyka (SL SALOS Prze-

myśl), 3. Michał Cichocki (SL SALOS 

Dzierżoniów)

Kat. B: 1. Maciej Kościak (SL SALOS 

Dzierżoniów), 2. Radosław Lipiński (SL 

SALOS Płock), 3. Adam Okoński (SL SA-

LOS Płock)

Gra podwójna dziewcząt

Kat. A: 1. Ewelina Bobrowska, Ewelina 

Karczewska (SL SALOS Suwałki), 2. Mar-

ta Banaszek, Aleksandra Widyńska (SL 

SALOS Płock), 3. Klaudia Rudoman, Pa-

trycja Hajnisz (SL SALOS Dzierżoniów)

Kat. B: 1. Angelika Tomaszewska, Mo-

nika Opanowska (SL SALOS Suwałki), 

2. Monika Kwiatkowska, Monika Ko-

walska (SL SALOS Płock), 3. Małgorza-

ta Kosecka, Kinga Stanisławska (SL SA-

LOS Chojnice)

Gra podwójna chłopców

Kat. A: 1. Michał Zięba, Adrian Truchel 

(SL SALOS Lublin), 2. Tomasz Spiek, 

Mateusz Prucheński (SL SALOS Płock), 

3. Piotr Partyka, Maciej Wasyłeczko (SL 

SALOS Przemyśl)

Kat. B: 1. Adam Okoński, Radosław Li-

piński (SL SALOS Płock), 2. Damian 

Pompała, Jacek Podgórski (SL SALOS 

Chojnice), 3. Szymon Gawin, Kamil 

Drobiński (SL SALOS Chojnice)

 Ogólnopolskie sympozjum 

 naukowe nt. Kultura fizyczna 

 a kultura masowa 

22 października 2011 r. w Domu Reko-

lekcyjno-Formacyjnym na Bielanach 

w Warszawie odbyło się ogólnopolskie 

sympozjum naukowe nt. Kultura fizycz-

na a kultura masowa. Organizatorami 

sympozjum były: Ministerstwo Sportu 

i Turystyki, Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Akademia Wychowania Fi-

zycznego Józefa Piłsudskiego w War-

szawie, Salezjańska Organizacja Spor-

towa Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-

cjonalna SA, Ostróda Yacht sp. z o. o. 

oraz Polskie Mięso i Wędliny Łukosz.

Warto powiedzieć, że omawiane sym-

pozjum jest elementem pewnego in-

telektualnego przedsięwzięcia, które 

zapoczątkowane zostało 20 lat temu 

i w sposób niezwykle systematycz-

ny oraz programowy realizowane jest 

każdego roku. Prof. Wojciech Lipoński 

uznał omawianą inicjatywę sympozjal-

ną za jedyną, niepowtarzalną i niezwy-

kle doniosłą, nie mającą naśladowców 

w skali kraju, Europy, a nawet świata.

W sesji pierwszej zatytułowanej 

„Kultura fizyczna w perspektywie filo-

zofii i teologii” uczestnicy wysłuchali 

referatów najwybitniejszych przedsta-

wicieli filozofii i teologicznie zorien-

towanego myślenia. Najpierw prof. 

Józef Lipiec w referacie zatytułowa-

nym „Sport a kultura masowa (reflek-

sje sceptyczne)” dokonał niezwykle 

błyskotliwej analizy pojęcia kultury 

masowej, jednocześnie wskazując na 

wiążące się z nią zróżnicowane emo-

cje i oceny.

Ks. prof. Stanisław Kowalczyk w wy-

stąpieniu zatytułowanym „Personalizm 

a fenomen upowszechnienia kultu-

ry fizycznej” przedstawił wieloaspekto-

wą analizę relacji między kulturą ma-

sową a kulturą fizyczną, koncentrując 

jednocześnie uwagę na wielu niedo-

skonałościach sportu wyczynowego, 

profesjonalnego. Prof. Jerzy Kosiewicz 

w referacie zatytułowanym „Sport i de-

wiacje społeczne – ujęcie prognostycz-

ne” dokonał omówienia występujących 

na gruncie sportu różnorodnych de-

wiacji i przedstawił śmiałą konstatację, 

że występujące dewiacje wpływają po-

zytywnie na zainteresowanie sportem.

W sesji drugiej zatytułowanej „Kul-

tura fizyczna w perspektywie socjolo-

gii i antropologii kulturowej” uczestni-

cy wysłuchali niezwykle interesujących 

i jakże ważnych poznawczo oraz dy-

daktycznie wystąpień reprezentantów 

nauk społecznych. Prof. Halina Zdeb-

ska w wystąpieniu zatytułowanym „Wi-

dowisko sportowe jako element kultury 

masowej” skoncentrowała swą uwagę 

na ukazaniu roli i znaczenia widowiska 

sportowego w społeczeństwach post-

industrialnych. Dr Małgorzata Okupnik 

w wystąpieniu zatytułowanym „Co łą-

czy Susan Sontag i Lance’a Armstronga? 

O współczesnych bohaterach masowej 

wyobraźni” przedstawiła karierę dwóch, 

wydawać by się mogło, diametralnie 

różnych osób - Susan Sontag i Lance’a 

Armstronga, których łączy fakt bycia ce-

lebrytą oraz wygrana walka z rakiem. 

Dzięki temu drugiemu stali się znakiem 

nadziei dla milionów odbiorców kultu-

ry masowej. Dr Tomasz Sahaj w refera-

cie zatytułowanym „Kibicowskie nar-

racje w utworach polskich prozaików: 

Wojciech Kuczok i Jerzy Pilch” przed-

stawił publicystycznie ciekawe zjawisko 

kibicowania na podstawie twórczości 

dwóch polskich prozaików.

W sesji trzeciej zatytułowanej „Kul-

tura fizyczna w perspektywie pedago-

giki i psychologii” uwaga uczestników 

została skierowana na kwestie peda-

gogiczno-społeczne sportowej kul-

tury masowej. Prof. Andrzej Pawłucki 

w wystąpieniu zatytułowanym „Nauki 

o kulturze fizycznej – spojrzenie pe-

dagoga” dokonał analizy nauk o kultu-

rze fizycznej w kontekście adekwatno-

ści ich struktury do zmieniających się 

uwarunkowań pedagogiczno-społecz-

nych. Doc. Krzysztof Zuchora w refe-

racie zatytułowanym „Coubertin a me-

dia” ukazał relacje między omawianymi 

fenomenami, sportem i mediami, oraz 

rolę i znaczenie, jakie nadawał im twór-

ca nowożytnych igrzysk olimpijskich. 

Red. Tadeusz Olszański w referacie za-

tytułowanym „Sport - grafitti kultury 

masowej” postawił śmiałą tezę, że no-

woczesny sport wskutek nadmiernej 

materializacji zawiera w sobie coraz 

mniej czystej gry, a coraz więcej przy-

padków łamania zasad i norm sporto-

wych i społeczno-kulturowych.

W ostatniej części odbyła się dys-

kusja, która ogniskowała się wokół 

kwestii podniesionych przez referen-

tów, ale także zagadnień nowych, któ-

re zostały pominięte lub nie dość roz-

winięte w wystąpieniach.

Na zakończenie prof. Zbigniew 

Dziubiński podziękował wszystkim 

uczestnikom sympozjum, jednocześ-

nie zwracając uwagę, że kultura maso-

wa i kultura fizyczna to dwie dziedziny, 

które na siebie wzajemnie oddziału-

ją i obie zmieniły się pod swoim wpły-

wem. Można powiedzieć, że obecnie 

stanowią, mimo zaprezentowanych 

mankamentów, małżeństwo niemalże 

doskonałe, które jest na tyle atrakcyj-

ne, że wciąga w swoje życie marketing, 

wielki biznes i wielkie pieniądze. Mass 

media: telewizja, radio i prasa, uczyni-

ły ze sportu zjawisko planetarne, glo-

balne (zwłaszcza igrzyska olimpijskie 

czy mistrzostwa świata w piłce nożnej). 

Telewizja poświęca na transmisje swój 

najlepszy czas antenowy, natomiast 

sam sport modyfikuje i zmienia swoje 

zasady w taki sposób, aby być bardziej 

atrakcyjnym dla masowego odbiorcy. 

Małżeństwo to ma się dobrze. Każda 

ze stron tego związku czerpie korzyści. 

Odbiorcy zaś czekają na jeszcze lepsze 

widowiska sportowe, dostarczające co-

raz mocniejszych przeżyć emocjonal-

nych, estetycznych i ludycznych.

Prof. Zbigniew Dziubiński zapro-

sił wszystkich do udziału w przyszło-

rocznym sympozjum, które będzie 

poświęcone zagadnieniu „Kultura fi-

zyczna a socjalizacja”.

Zainteresowanych przedstawio-

ną problematyką zachęcamy do za-

poznania się z monografią zatytu-

łowaną „Kultura masowa a kultura 

fizyczna”, przygotowaną pod redak-

cją Zbigniewa Dziubińskiego i Micha-

ła Lenartowicza i wydaną staraniem 

AWF Warszawa i SALOS RP, w której za-

mieszczone zostały 34 niezwykle inte-

resujące opracowania.

Salezjańska Organizacja Sportowa

Rzeczypospolitej Polskiej

XIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Częstochowie. Spot-

kanie pomiędzy SL SALOS Kielce (na żółto) a SL SALOS Ostróda (na niebiesko)

Fot. ks. Edward Pleń
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z życia federacji

Igrzyska, organizowane dotych-

czas w takich krajach, jak: Chorwa-

cja, Czechy, Hiszpania, Malta, Niemcy, 

Polska, Portugalia, Słowacja, Słowe-

nia, Sycylia, Włochy, wpisują się w re-

alizację podstawowych celów zwią-

zanych z zacieśnianiem relacji między 

młodymi przedstawicielami różnych 

społeczeństw i kultur w ramach Unii 

Europejskiej, poprzez stwarzanie wa-

runków do mobilności, integracji i wy-

miany wartości, sprzyjają budowaniu 

społeczeństwa otwartego, stanowią-

cego ważny element aksjonormatyw-

nego ładu europejskiego i jednocześ-

nie nastawionego tolerancyjnie do 

odmienności kulturowych, wspierają 

budowanie społeczeństwa obywatel-

skiego, kapitału ludzkiego, intelektu-

alnego, kulturowego i społecznego.

Podczas igrzysk realizowane będą 

następujące cele: 1. sportowy – rywa-

lizacja młodzieży salezjańskiej całego 

świata i wyłonienie najlepszych, 2. kul-

turowy – wymiana wartości pomiędzy 

przedstawicielami różnych nacji, kultur 

i społeczeństw, 3. poznawczy – zapo-

znanie tradycji i kultury Krakowa oraz 

Polski, 4. promocyjny – ukazanie kultu-

rowych, gospodarczych, turystycznych, 

sportowych i rozrywkowych walorów 

Polski, a szczególnie jej dawnej stolicy 

– Krakowa, 5. integracyjny – zawarcie 

znajomości i przyjaźni, ważnych z punk-

tu widzenia integracji Polski i Polaków 

w wymiarze europejskim i światowym, 

6. wychowawczy – przygotowanie do 

życia w zgodzie z podstawowymi wzo-

rami i normami społecznymi, z posza-

nowaniem odmienności w tworzonym 

przez młodych nowym świecie bez gra-

nic, 7. religijny – stworzenie światowej 

wspólnoty młodych realizujących swe 

posłannictwo w oparciu o ewangelicz-

ne zasady i wskazania ks. Bosko.

Igrzyska będą konstytuowały trzy 

integralne i komplementarne wobec 

siebie sektory programowe, a miano-

wicie: 1. sektor sportowy, 2. sektor kul-

turowy, 3. sektor religijny.

W ramach sektora sportowego 

rywalizacja toczyć się będzie wśród 

chłopców i dziewcząt w dwóch ka-

tegoriach wiekowych (kat. A – 1994 

i młodsi, kat. B – 1996 i młodsi), w na-

stępujących dyscyplinach: koszyków-

ka, piłka nożna (11- i 5-osobowa), pił-

ka siatkowa i tenis stołowy. 

Oprócz części sportowej przewi-

dziany jest bogaty program edukacyjny, 

kulturalny i religijny, włącznie z semina-

riami, panelami, spotkaniami z członka-

mi Episkopatu Polski, parlamentarzy-

stami, przedstawicielami administracji 

rządowej i samorządowej, imprezami 

integracyjno-rozrywkowymi, aktywnoś-

ciami turystyczno-poznawczymi w mie-

ście Krakowie i okolicach, salezjański-

mi pogodnymi wieczorami, słówkami 

na dobranoc, uroczystościami otwarcia 

i zamknięcia igrzysk, a także okolicznoś-

ciowymi mszami świętymi.

Patronatem Honorowym objął 

igrzyska Bronisław Komorowski – pre-

zydent Rzeczpospolitej Polskiej, nato-

miast wśród członków Komitetu Hono-

rowego znalazły się osoby zajmujące 

wysokie pozycje w strukturze społecz-

nej, w tym m.in.: Grzegorz Bachański 

– prezes zarządu Polskiego Związku 

Koszykówki, ks. Dariusz Bartocha SDB 

– inspektor Towarzystwa Salezjańskie-

go, Juliusz Braun – prezes zarządu Tele-

wizji Polskiej SA, ks. Marek Chmielewski 

SDB – inspektor Towarzystwa Salezjań-

skiego, ks. Marek Chrzan SDB – radca 

regionalny Towarzystwa Salezjańskie-

go, s. Teresa Czekała CMW – inspek-

torka Sióstr Salezjanek, kard. Stani-

sław Dziwisz – Metropolita Krakowski, 

bp Marian Florczyk – delegat Episkopa-

tu Polski ds. duszpasterstwa sportow-

ców, Andrzej Kraśnicki – prezes zarzą-

du Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

Jacek Krawiec – prezes zarządu Pol-

skiego Koncernu Naftowego Orlen SA, 

Grzegorz Lato – prezes zarządu Pol-

skiego Związku Piłki Nożnej, Ks. Alfred 

Leja SDB – inspektor Towarzystwa Sa-

lezjańskiego, s. Halina Lewandowska 

CMW – inspektorka Sióstr Salezjanek, 

ks. Sławomir Łubian SDB – inspektor 

Towarzystwa Salezjańskiego, Edward 

Łukosz – prezes zarządu Polskie Mięso 

i Wędliny Łukosz, Jacek Majchrowski – 

prezydent Krakowa, Jerzy Miller – wo-

jewoda Małopolski, Joanna Mucha – 

minister Sportu i Turystyki, Artur Popko 

– prezes Profesjonalnej Ligi Piłki Siatko-

wej SA, Mirosław Przedpełski – prezes 

zarządu Polskiego Związku Piłki Siatko-

wej, Andrzej Siezieniewski – prezes za-

rządu Polskiego Radia SA, Zygmunt So-

lorz-Żak – prezes zarządu Polkomtel SA, 

Marek Sowa – marszałek Wojewódz-

twa Małopolskiego, Krystyna Szumilas 

– minister Edukacji Narodowej, Ryszard 

Weisbrodt – prezes zarządu Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego.

Organizatorami igrzysk są Salezjań-

ska Organizacja Sportowa Rzeczypo-

spolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie 

oraz Polisportive Giovanili Salesiane In-

ternazionale z siedzibą w Rzymie. War-

to wiedzieć, że PGSI (Polisportive Gio-

vanili Salesiane Internazionale) jest 

jedną z największych i najbardziej pre-

stiżowych organizacji międzynarodo-

wych sportu katolickiego, zrzeszającą 

organizacje narodowe 18 krajów euro-

pejskich. Do głównych celów jej dzia-

łalności należy koordynacja działań 

w wymiarze międzynarodowym oraz 

umożliwianie wymiany wiedzy i do-

świadczeń w obszarze sportu wycho-

wawczego poprzez realizację projek-

tów o charakterze aplikacyjnym.

Bezpośrednim realizatorem projek-

tu jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjań-

skiej Organizacji Sportowej Rzeczypo-

spolitej Polskiej w Krakowie. Natomiast 

współorganizatorami są: Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej, Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Urząd 

Miasta Krakowa, Towarzystwo Salezjań-

skie, Zgromadzenie Córek Maryi Wspo-

możycielki Wiernych oraz organizacje 

formalne i osoby fizyczne.

■ Zbigniew Dziubiński

 Posiedzenie Zarządu Polisportive 

 Giovanili Salesiane Internazionale 

26-27 listopada 2011 r. w Krakowie 

odbyło się posiedzenie Zarządu Poli-

sportive Giovanili Salesiane Interna-

zionale (PGSI). W posiedzeniu wzięli 

udział przedstawiciele z Belgii, Chor-

wacji, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Pol-

ski, Słowacji, Słowenii i Włoch. Celem 

spotkania było przedstawienie sta-

nu przygotowań Polski do organiza-

cji XXII Światowych Igrzysk Młodzieży 

Salezjańskiej, które odbędą się 28.04-

03.05.2012 roku w Krakowie.

Prezentacji igrzysk dokonali ks. 

Bogusław Zawada oraz ks. Edward 

Pleń, którzy przedstawili precyzyjnie 

przygotowany projekt przedsięwzię-

cia, ale także konkretne, wykonane 

już zadania. Zostały także zaprezen-

towane logo oraz witryna igrzysk, 

a także szczegółowe scenariusze uro-

czystości ich otwarcia i zamknięcia. 

Odbył się także ogląd bezpośredni in-

frastruktury religijnej, hotelowej, ży-

wieniowej oraz sportowej, w oparciu 

o którą zostaną zorganizowane igrzy-

ska. Odbyła się dyskusja, w której głos 

zabierali m.in. ks. Dariusz Bartocha 

SDB, inspektor Towarzystwa Salezjań-

skiego oraz Georg Leibold, prezydent 

Polisportive Giovanili Salesiane Inter-

nazionale.

Zarząd PGSI potwierdził także, 

że w 2013 r. XXIII Światowe Igrzyska 

Młodzieży Salezjańskiej odbędą się 

w Chorwacji, w 2014 r. na Słowacji, 

a w 2015 r. w Turynie (Włochy) w dwu-

setną rocznicę urodzin ks. Bosko.

Prezydent PGSI przedstawił tak-

że sprawozdanie za rok 2011, w któ-

rym zwrócił uwagę na pewne trud-

ności funkcjonowania stowarzyszeń 

narodowych. Szczególnie dotyczy to 

Włoch, gdzie pewne trudności natu-

ry obiektywnej, związane z kryzysem 

w Europie i świecie, nałożyły się na 

trudności związane z wewnętrznymi 

relacjami na linii PGS – Zgromadzenie 

Salezjańskie we Włoszech.

Uczestnicy posiedzenia, urzeczeni 

miejscem igrzysk, Krakowem, życzyli 

powodzenia w realizacji igrzyskowego 

projektu i deklarowali swój ponowny 

przyjazd na przełomie kwietnia i maja 

2012 r. Tak też się stanie, bowiem na-

stępne posiedzenie zarządu Polispor-

tive Giovanili Salesiane Internaziona-

le odbędzie ponownie w Krakowie, 

w trakcie XXII Światowych Igrzysk 

Młodzieży Salezjańskiej.

 Światowe Igrzyska Młodzieży 

 Salezjańskiej 

28 kwietnia – 3 maja 2012 r. w mieście 

królów Polski, Krakowie odbędą się 

XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Sa-

lezjańskiej (XXII Salesian International 

Youth Games, XXII Giochi Internazio-

nali della Gioventu Salesiana).

Decyzja o przyznaniu Salezjańskiej 

Organizacji Sportowej Rzeczypospoli-

tej Polskiej organizacji igrzysk w 2012 r.

zapadła na posiedzeniu zarządu PGSI 

w Rzymie w 2010 r. Stało się tak dzię-

ki wysokiej pozycji SALOS RP w mię-

dzynarodowej strukturze sportu sale-

zjańskiego oraz wysoko ocenionemu 

projektowi igrzysk, ale także doświad-

czeniu uzyskanemu w trakcie orga-

nizacji igrzysk w Warszawie w 1997, 

2001 i 2005 r.

Igrzyska będą największym przed-

sięwzięciem w zakresie sportu wycho-

wawczego w Polsce w 2012 r. Weźmie 

w nim udział około 1500 sportowców 

salezjańskich z następujących krajów: 

Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia-Herce-

gowina, Chorwacja, Czechy, Etiopia, 

Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Izrael, 

Litwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Pol-

ska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Sło-

wenia, Szwecja, Ukraina, Włochy, Zam-

bia i innych. Będzie reprezentowanych 

około 30 krajów.

Będzie to także najbardziej presti-

żowe przedsięwzięcie w zakresie spor-

tu wychowawczego w Polsce w 2012 r.

Przyczyni się ono do zacieśnienia 

więzi między młodymi (dziewczętami 

i chłopcami) przedstawicielami róż-

nych nacji, społeczeństw i kultur. Przy-

czyni się także do realizacji strategicz-

nych celów naszego kraju, związanych 

z budowaniem pozycji Polski w świe-

cie poprzez ukazywanie osiągnięć 

ostatnich lat, związanych z moderni-

zacją kraju, budowaniem innowacyj-

nej gospodarki i społeczeństwa opar-

tego na wiedzy.

Igrzyska w Krakowie oparte są na 

założeniach salezjańskiego wychowa-

nia młodzieży poprzez uczestnictwo 

w sporcie, realizowanego na wszyst-

kich kontynentach w 130 krajach świa-

ta oraz na założeniach salezjańskiego 

systemu wychowawczego, dla które-

go podstawowe zasady zostały wy-

pracowane przez założyciela Towarzy-

stwa Salezjańskiego ks. Jana Bosko.

Igrzyska stanowią praktyczną od-

powiedź na problemy młodzieży 

w społeczeństwach nowoczesnych, 

które są konsekwencją takich zjawisk 

i procesów społecznych jak: zanika-

nie wspólnoty i sąsiedztwa, zanikanie 

kontroli społecznej, zanikanie społecz-

ności lokalnych, zanikanie postawy re-

latywizmu kulturowego, nasilanie się 

szowinizmu i ksenofobii oraz innych 

dewiacji społecznych (brutalizacja ży-

cia, alkoholizm, narkomania itp.). 

Posiedzenie Zarządu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale. 

Uczestników wita gospodarz miejsca ks. Dariusz Bartocha SDB, inspektor 

Towarzystwa Salezjańskiego. Fot. ks. Edward Pleń

Salezjańska Organizacja Sportowa 

Rzeczypospolitej Polskiej

03-775 Warszawa,

ul. Kawęczyńska 53

http://www.salosrp.pl

tel./faks 22 670 06 55, tel. 22 518 61 26

e-mail: salosrp@salosrp.pl

Organizacja pożytku publicznego
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Rok 2011 rozpoczął się niezbyt po-

myślnie dla Polskiego Związku Radio-

orientacji Sportowej. Perspektywa bra-

ku dofinansowania przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki działań związanych 

z przygotowaniem kadry narodowej do 

międzynarodowych zawodów rangi mi-

strzowskiej nie napawała optymizmem. 

Sprawa zakończyła się jednak pomyśl-

nie, a w dodatku pokazała, że zawodni-

cy potrafią stanąć na wysokości zadania 

i są ponad pewnymi sprawami.

Jednym z najważniejszych dla 

związku wydarzeń roku 2011 był nie-

wątpliwie VI Krajowy Zjazd Dele-

gatów PZRS obradujący 26 marca 

w Warszawie. Jego uczestnicy doko-

nali oceny minionej kadencji zarządu, 

częściowej nowelizacji statutu oraz 

wyboru władz na lata 2011–2014. 

Imprezy sportowe najwyższej rangi 

w roku 2011 rozegrano na kontynencie 

europejskim. Dla kategorii młodszych 

były to 12. Młodzieżowe Mistrzostwa 

Europy, które miały miejsce w czerwcu 

w miejscowości Primorsko w Bułgarii. 

Zawodnicy rywalizowali w konkuren-

Wkroczyliśmy w drugie dwudziestolecie

cjach klasycznych, czyli KF (3,5 MHz) 

i UKF (144 MHz). Nasi reprezentanci 

spisali się bardzo dobrze, zajmując wie-

le czołowych lokat, a największy sukces 

odniósł Mateusz Nalepko z klubu UKS 

„Azymut” - Siedliska, który w konkuren-

cji 3,5 MHz zdobył srebrny medal.

Dla kategorii starszych impreza se-

zonu to 18. Mistrzostwa Europy ro-

zegrane we wrześniu w miejscowości 

Baile Felix w Rumunii. Były to wyjątko-

we zawody, gdyż zostały przeprowa-

dzone w 50. rocznicę pierwszych mi-

strzostw Europy. Dla nas przejdą do 

historii jako jedne z najbardziej obfitu-

jących w medale dla polskiej ekipy. Na-

sza drużyna zaprezentowała się z bar-

dzo dobrej strony, zajmując 6. miejsce 

w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej 

(na 25 reprezentacji), z ośmioma me-

dalami na koncie.

Najlepszym polskim zawodnikiem 

okazał się Patryk Niedźwiecki – ju-

nior z klubu UKS „Azymut” - Siedliska, 

który indywidualnie wywalczył sre-

bro w konkurencji 144 MHz, a wspól-

nie z Mateuszem Deptulskim (Tczew-

skie Stowarzyszenie RS) i Mateuszem 

Szczypiorem (UKS „Lis” - Gardeja) 

w klasyfikacji zespołowej w tej samej 

konkurencji zdobył kolejny srebrny 

krążek. W tym biegu na ostatnim stop-

niu podium stanęła również Agata Ku-

licka (MKS „Pogoń” - Siedlce) w kate-

gorii seniorek.

Po raz pierwszy rozegrano nową 

konkurencję – sprint w paśmie 3,5 

MHz. W tym właśnie biegu zdobyliśmy 

połowę naszych medali. A dzięki Zbi-

gniewowi Mądrzyńskiemu (UKS „Lis” - 

Gardeja), który zwyciężył w kategorii 

weteranów (M-50), usłyszeliśmy Ma-

zurka Dąbrowskiego. Brązowe medale 

zdobyli seniorzy: Urszula Byrdy (Biel-

skie Stowarzyszenie RS) i Szymon Ła-

wecki (MKS „Pogoń” - Siedlce). Kolejny 

medal do polskiej kolekcji dołożyła Ag-

nieszka Deptulska (Tczewskie Stowa-

rzyszenie RS), która była druga w ka-

tegorii K-35. Ostatni medal to brązowy 

w konkurencji 3,5 MHz, zdobyty przez 

weterana Ryszarda Bykowskiego (MKS 

„Pogoń” - Siedlce). Tym startem nasza 

reprezentacja potwierdziła, że należy 

do ścisłej europejskiej czołówki, cze-

go dowiodły zdobyte medale oraz 27 

miejsc w czołowych ósemkach.

Najważniejszymi zawodami w kra-

ju były rozegrane na początku sierp-

nia w Zamościu 21. Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski w konkurencjach 

klasycznych. W kontekście przygoto-

wań do ME w Rumunii taki wybór lo-

kalizacji zawodów był na pewno dobry. 

Ciekawy i trudny teren Roztocza spra-

wił zawodnikom wiele problemów, wy-

grywali więc rzeczywiście najlepsi.

W czerwcu w Grudziądzu zorga-

nizowano 17. Ogólnopolskie Za-

wody Młodzieży Szkolnej o puchar 

przechodni Ministra Edukacji Naro-

dowej oraz 11. Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych. Była to najważ-

niejsza impreza w kraju dla młodych 

adeptów radioorientacji. W klasyfika-

cji generalnej zwyciężyli zawodnicy 

klubu UKS „Błyskawica” w Dębołęce.

7 września we współpracy z 16 Po-

morską Dywizją Zmechanizowaną im. 

Króla Kazimierza Jagiellończyka zorga-

nizowane zostały w okolicy z Elbląga za-

wody w sportowej nawigacji satelitarnej 

Memoriału kpt. Daniela Ambroziń-

skiego, nad którymi patronat objął Szef 

Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ostatnia impreza sezonu to paź-

dziernikowe III Międzynarodowe 

Zawody „Jurassic Cup”. Przeprowa-

dzone na terenie Jury Krakowsko-Czę-

stochowskiej, zgromadziły na starcie 

europejską czołówkę – ponad 20 te-

gorocznych medalistów ME. Oprócz 

Polaków uczestniczyły w nich eki-

py z Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy. 

Podczas trzydniowych zmagań roze-

grano Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Polski na Długim Dystansie 

oraz w Sportowej Nawigacji Sateli-

tarnej. Po zakończeniu zawodów za-

równo nasi biegacze, jak i zagraniczni 

zapowiedzieli przyjazd na tę imprezę 

w przyszłym roku, co potwierdza wy-

soki poziom organizacyjny zawodów.

W ramach przygotowań do naj-

ważniejszych rozgrywek w sezonie 

polscy zawodnicy uczestniczyli w wie-

lu imprezach organizowanych przez 

naszych sąsiadów. Udział w zawodach 

w Czechach, na Litwie i Słowacji był 

okazją do sprawdzenia formy w kon-

frontacji z najlepszymi na świecie oraz 

zdobycia doświadczenia, które, jak wi-

dać, procentuje później na imprezach 

rangi mistrzowskiej.

Z uznaniem należy odnieść się do 

pracy wszystkich zawodników i tre-

nerów, którzy poświęcają swój wolny 

czas tej trudnej dyscyplinie sportu.

Osiągnięte w 2011 r. bardzo do-

bre wyniki zostały zauważone przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Naj-

lepszych zawodników w kategorii se-

niorów wyróżniono stypendiami spor-

towymi.

www.pzrs.org.pl
■ Szymon Ławecki

Polski Związek Radioorientacji Sportowej - podsumowanie roku 2011

Uczestnicy i organizatorzy II Memoriału im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w sportowej nawigacji satelitarnej

Agata Kulicka

Patryk Niedźwiecki

Mateusz Szczypior

Ryszard Bykowski Mateusz Szczypior i Szymon Ławecki
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Podsumowanie roku 2011
w Ludowych Zespołach Sportowych

W 2011 r. Krajowe Zrzeszenie LZS 

zrealizowało 17 zadań powierzo-

nych mu przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki oraz Ministerstwo Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi. Zadania te reali-

zowano wspólnie z jednostkami woje-

wódzkimi i klubami LZS.

W 2011 r. Zrzeszenie zorganizowa-

ło m.in.: 14 mistrzostw LZS w 8 dyscypli-

nach sportowych, w których udział wzię-

ło 3126 zawodników, przeprowadziło 15 

zgrupowań w 6 dyscyplinach sportu dla 

584 zawodników, w 190 WLKS szkolono 

5170 sportowców w 35 dyscyplinach. 

Zorganizowano ,,Sportowe wakacje” dla 

547 uczestników, były też imprezy inte-

gracyjne, turystyczne, szkolenia dla or-

ganizatorów sportu, 94 imprezy zor-

ganizowano w ramach konkursu ,,Na 

najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-

wszechniania sportu dzieci i młodzieży 

w środowisku wiejskim” – uczestniczyło 

w nich ponad 40 tysięcy osób.

Po raz ,,enty” zorganizowano im-

prezy masowe powszechnie zna-

ne w środowisku – Igrzyska LZS, Tur-

niej ,,Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców 

i Dziewcząt, Turniej ,,Złota Wieża” oraz 

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przeła-

jowe, Ogólnopolskie Rodzinne Roz-

grywki Sportowe oraz masowe impre-

zy sportowe pod hasłem: Od sportu do 

zdrowia. W imprezach tych uczestni-

czyło prawie 100 tysięcy osób.

Po raz pierwszy KZ LZS zorgani-

zowało szkolenie profesjonalnych ko-

ordynatorów wolontariatu sportowe-

go – odbyło się ono w formie kursów 

o charakterze stacjonarnym i prak-

tycznym, wzięło w nim udział 85 osób. 

Zrzeszenie bardzo aktywnie włączy-

ło się także w Dni Wolontariatu Spor-

towego zorganizowane przez MSiT 

we wrześniu w Warszawie. W Pawilo-

nie Europejskiego Roku Wolontaria-

tu przed Pałacem Kultury i Nauki mie-

liśmy własne stoisko, na którym były 

ulotki, koszulki, puchary i medale oraz 

numery ,,Wiadomości Sportowych”. 

Przyjechali młodzi kolarze z TKK Paci-

fic Toruń, którym przewodził Marcin 

Mientki, olimpijczyk z Sydney (2000). 

Przywieźli oni profesjonalny rower tre-

ningowy i zachęcali warszawiaków do 

sprawdzenia maksymalnej prędkości 

jazdy. Obok na macie swoje umiejęt-

ności prezentowali bardzo młodzi ju-

docy z LKS Szubinianki Szubin.

Udział Zrzeszenia LZS
w systemie sportu
młodzieżowego w 2011 roku
Od wielu lat prowadzone jest ogólno-

polskie współzawodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży. Jakimi osiągnięcia-

mi w tym współzawodnictwie może 

pochwalić się w 2011 r. Zrzeszenie?

W 2011 r. dla Zrzeszenia punktowa-

ło 711 klubów (w 2010 r. – 638), które 

zdobyły 32 222,57 punktów (w 2010 r. – 

29 712,37 pkt). Wzrosła więc w porów-

naniu z rokiem 2010 zarówno liczba 

klubów, jak i zdobytych przez nie punk-

tów. Zawodnicy Zrzeszenia zdobywa-

li punkty w 55 dyscyplinach na 68 ob-

jętych systemem współzawodnictwa. 

Kluby Zrzeszenia LZS zdobyły 22,38% 

możliwych do zdobycia punktów.

Największy wkład punktowy w po-

szczególnych dyscyplinach tradycyjnie 

już wniosły zawodniczki w zapasach 

– 77,64%, kolejne miejsce zajmują: ko-

larstwo – 71,25%, zapasy w stylu wol-

nym mężczyzn – 70,59%, łucznictwo 

– 71,41%, podnoszenie ciężarów – 

65,51%, saneczkarstwo – 65%, zapasy 

w stylu klasycznym – 60,30%.

Na liście 200 najlepszych klubów 

w Polsce znalazło się 50 klubów LZS, 

w pierwszej setce jest ich 24. Najlep-

sze kluby Zrzeszenia na tej liście to: KS 

Podlasie Białystok (13. miejsce), ALKS 

Stal Grudziądz (17), KS Agros Zamość 

(18), WLKS Siedlce Iganie Nowe (24), 

KS Społem Łódź (29).

W niektórych dyscyplinach – lekko-

atletyka, biegi przełajowe, podnoszenie 

ciężarów, zapasy kobiet, tenis stołowy – 

kluby LZS w mistrzostwach Polski junio-

rów czy juniorów młodszych wygrywają 

z największymi klubami w kraju, w tym 

także ze szkołami mistrzostwa sporto-

wego. Proporcjonalny udział poszcze-

gólnych kategorii wiekowych w do-

robku Zrzeszenia LZS (MMP – 22,07%, 

MPJ – 21,63%, MPJMł – 19,51%, MMM 

– 27,96%) świadczy o systematycz-

nej pracy szkoleniowej w klubach LZS, 

o stałym naborze dzieci i młodzieży do 

sekcji, a wyniki w sekcjach młodzieżo-

wych przekładają się na osiągnięcia za-

wodników LZS we współzawodnictwie 

międzynarodowym.

Wszystko to jest możliwe dzięki od-

danej pracy szkoleniowców, zaanga-

żowaniu działaczy klubowych i samo-

rządowych wszystkich szczebli oraz 

środkom finansowym skierowanym do 

środowiska wiejskiego i Zrzeszenia LZS 

z budżetu państwa na realizację przy-

jętego w 1997 r. i realizowanego do 

chwili obecnej ,,Programu rozwoju kul-

tury fizycznej w środowisku wiejskim”.

W podziękowaniu za świetną pracę 

szkoleniową, dobre wyniki sportowe 

oraz dostarczanie kibicom wielu emo-

cji Rada Główna KZ LZS na wspomnia-

nym wcześniej spotkaniu w Warszawie 

nagrodziła okazałymi pucharami swoje 

najlepsze kluby w dyscyplinach, które 

przyniosły LZS najwięcej punktów.

Podsumowano także wyniki ogło-

szonych w 2011 r. plebiscytów. Wszy-

scy laureaci otrzymali okolicznościo-

we puchary oraz medale 65-lecia LZS. 

Na uroczystość ich wręczenia przybyli 

licznie ,,starzy” i ,,młodzi” mistrzowie.

Najlepsi sportowcy i trenerzy 
Zrzeszenia w roku 2011
Warto w tym miejscu przypomnieć, 

że pierwszy plebiscyt na najlepszego 

sportowca wsi odbył się w 1956 r. (za 

rok 1955), a jego zwycięzcą był znako-

mity biegacz na długich dystansach - 

Kazimierz Zimny.

W tym roku najlepszy okazał się 

(podobnie jak w 2010 r.) Adrian Zieliń-

ski. A oto pełna ,,10”:

1. Adrian Zieliński – Tarpan Mrocza, 

podnoszenie ciężarów – brąz na MŚ

Koniec roku i początek następnego to zawsze czas robienia bilansu, 

podsumowania swoich dokonań i sukcesów oraz zastanowienia się 

nad tym, co możemy zrobić w następnym roku lepiej. Jaki więc był 

rok 2011 dla Ludowych Zespołów Sportowych? Podsumowania 

dokonano 9-10 grudnia 2011 r. w Warszawie podczas konferencji 

szkoleniowej dla organizatorów, trenerów, działaczy pracujących 

w klubach Zrzeszenia LZS oraz działaczy samorządowych różnych 

szczebli, wspierających sport w środowisku wiejskim.

Znakomita przed laty łuczniczka Jadwiga Wilejto-Szoszler złożyła właśnie 

swój podpis na naszym banerze

Najlepszy klub Zrzeszenia

– KS Podlasie Białystok

– zgarnął wiele statuetek

2. Kamil Kryński – Podlasie Białystok - 

IV m w sztafecie 4x100 MŚ w Daegu

3. Vincent Słomiński – Piast Człuchów, 

kajakarstwo - złoto na Młodzieżowych 

ME w C-4 oraz 5 miejsce na MŚ

4. Marzena Karpińska – Znicz Biłgo-

raj, podnoszenie ciężarów – 5. m na 

MŚ i złoto na Młodzieżowych Mistrzo-

stwach Europy w Bukareszcie

5. Paweł Fajdek – Agros Zamość, lek-

koatletyka - złoto na Młodzieżowych 

ME, złoto na Universjadzie, 2 m. na 

Drużynowych ME, 11. m w Daegu, 

w rzucie młotem

6. Katarzyna Pawłowska – Limaro Kór-

nik, kolarstwo torowe – srebro na ME

7-9. Ewa Bugdoł – Kmicic Częstocho-

wa, triathlon – brąz na ME

Katarzyna Krawczyk – Cement Gryf, 

zapasy – brąz na ME

Iwona Matkowska – Agros Żary, za-

pasy – brąz na ME w Dortmundzie

10. Joanna Fiedorow – Śniadowo 

Łomża – srebro na Młodzieżowych ME 

w rzucie młotem

Wybierano także najlepszych tre-

nerów LZS, ich nazwiska publikuje-

my w układzie alfabetycznym. W roku 

2011 na liście znaleźli się:

Bogumił Chlebowski – Śniadowo Łom-

ża – la, Czesław Cybulski – Agros Za-

mość – la, Ryszard Dynowski – Agros 

Żary – zapasy, Zbigniew Klęk – WLKS 

Krakus – kolarstwo, Jan Lach – Łucz-

nik Żywiec – łucznictwo, Wiktor Pyk – 

Stella Kielce – łucznictwo, Adam Siecz-

kowski – Stal Grudziądz – kolarstwo, 

Tomasz Świerzowski – ULKS Lipinki – 

Adrian Zieliński (podnoszenie ciężarów) 

z Tarpanu Mrocza najlepszym

sportowcem Zrzeszenia LZS w 2011 r.

Podsumowanie wyników sportowych oraz szkolenie działaczy LZS

odbyło się w Warszawie
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nie ma wystarczających środków finan-

sowych, organizacje sportowe bardzo 

szybko więdną. Najwięcej tychże środ-

ków jest w gminach i województwie, 

najmniej w powiatach. Wojewódz-

two podlaskie nie należy do najbogat-

szych, ale od 2009 r. co roku przezna-

cza na sport ponad 1,8 mln złotych. Nie 

ma żadnych prawnych zobowiązań na-

kazujących samorządowi przeznacza-

nie np. 2% budżetu na sport. Rozdział 

pieniędzy na zadania własne samorzą-

du zależy tylko od radnych i oczywi-

ście zarządu, który przedstawia budżet. 

Dlatego tak ważne jest, by wyborcy 

stosowali wobec radnych swego ro-

dzaju presję, a właściwie lobbing. Tam, 

gdzie w skład sejmików wchodzą oso-

by, którym rozwój sportu jest bliski, ła-

twiej w budżecie zaplanować wydat-

ki na tę dziedzinę życia społecznego. 

Kolejny problem to rozdział tych środ-

ków. Samorząd podlaski poradził sobie 

z tym w sposób godny naśladowania – 

zasady rozdziału pieniędzy opracowali 

przedstawiciele sportowych organiza-

cji pozarządowych. Jednego nie uda-

ło się przeprowadzić – podpisywania 

długoterminowych umów (dwu-, trzy-

letnich). Przed takim rozwiązaniem 

przedstawiciele samorządu bronią się 

jak mogą, a przecież takie rozwiązanie 

jest zgodne z przepisami.

Pani prof. Anna Giza-Poleszczuk 

z Instytutu Socjologii UW postanowi-

ła nam pokazać, jak Ludowe Zespoły 

Sportowe postrzegane są na zewnątrz. 

A ponieważ jest socjologiem, nie inte-

resowały jej wyniki sportowe, ale na-

sza działalność w wymiarze społecz-

nym. Na wstępie stwierdziła, że: jak 

działa się od bardzo wielu lat i robi róż-

ne rzeczy, to w pewnym momencie traci 

się dystans do samego siebie i w istocie 

rzeczy traci troszeczkę poczucie własnej 

ważności i wyjątkowości. Kiedy przyglą-

dam się waszym imprezom sportowym 

organizowanym w małych miejscowoś-

ciach w całej Polsce, widzę tam nie tyl-

ko sport, ogrom dyscyplin, ale także nie-

zwykle bogate działanie pełne ogromnej 

społecznej wyobraźni, ale też i ogromnej 

społecznej wrażliwości. Po drugie, widzę 

coś, o czym inni mogą tylko pomarzyć, 

mianowicie włączanie pomijanych grup 

społecznych w życie. Są potężne fundu-

sze europejskie, ludzie piszą ogromne 

projekty, które mają przeciwdziałać wy-

kluczeniu i powodować, że ludzie będą 

razem działać i osoby z pewnymi defi-

cytami nie będą wykluczane. A wy to po 

prostu robicie i co więcej, robicie to nie 

w ramach specjalnego programu i nie 

używając wielkich słów.

Następnie stwierdziła, że LZS-y po-

trafią znakomicie angażować lokalne 

społeczności i rodzinę do upowszech-

niania postaw sportowych. Że bez 

wielkich projektów i olbrzymich środ-

ków LZS-y potrafią budować lokalne 

partnerstwo. Pochwaliła naszą zdol-

ność do efektywnego wydatkowania 

środków. Nigdy jeszcze w swoich podró-

żach po Polsce i we współpracy z bardzo 

różnymi sieciowymi organizacjami, nie 

spotkałam organizacji, która potrafiła-

by za 1000 zł zrobić imprezę sportową 

czy społeczną na kilkaset osób, a wy to 

potraficie. Jako atuty Zrzeszenia wy-

mieniła jego 65-letnie doświadcze-

nie, stabilność, zaufanie społeczne 

(nie jesteście spadochroniarzami), sze-

roką sieć ogniw i to nie tych na papie-

rze, ale działających w rzeczywistości. 

Doceniła zasługi LZS w zakresie spor-

tu powszechnego, mówiąc m.in.: opie-

kujecie się sportem powszechnym, czy-

li podstawą do sportu kwalifikowanego 

i elementem spajającym społeczności. 

Bez was nie byłoby bardzo wielu znako-

mitych sportowców olimpijczyków, ale 

bez was nie byłoby także wielu sportow-

ców, którzy może nie zdobywają me-

dali, ale są wyjątkowi, bo dają radość 

rodzicom, kolegom, swojej lokalnej spo-

łeczności. Zaznaczyła, że ciągle jeszcze 

w wielu głowach pokutuje przekona-

nie, że inwestowanie w sport to inwe-

stowanie w mięśnie. A przecież sport 

to coś więcej, to budowanie spójności 

społecznej, cnót społecznych, charakte-

ru, dawanie ludziom poczucia własnej 

wartości. Przestrzegła jednak, że nie 

wolno spoczywać na laurach - trze-

ba ciągle się rozwijać, poszukiwać no-

wych form działania.

Ten ogląd z zewnątrz, pokazanie 

siły LZS-ów, o której często zapomina-

my, uczestnicy szkolenia żywo komen-

towali. Zgodni byli w jednym – musimy 

robić jeszcze więcej, prężniej promo-

wać naszą działalność i śmiało ubiegać 

się o środki na rozwój wiejskiego spor-

tu, wykorzystując argumenty, które do-

starczyła nam pani profesor. A jedną 

z form działalności, na którą w Zrzesze-

niu trzeba zwrócić baczniejszą uwagę, 

jest wolontariat sportowy.

O nim mówiła mgr Aleksandra Goł-

dys. Podsumowała dwuletnią współ-

pracę LZS z Projektem 2012+, której 

najbardziej innowacyjnym przedsię-

wzięciem było pierwsze w Polsce szko-

lenie koordynatorów wolontariatu 

sportowego. Doświadczenie zebrane 

przez trenerów podczas tego szkole-

nia opracowano w formie pisemnej – 

powstał swoisty podręcznik, który po-

służy jako pomoc w szkoleniu innych 

organizacji. Już wiadomo, że ,,nasi” 

trenerzy szkolić będą wiejskie biblio-

tekarki. Prelegentka przez cały wykład 

podkreślała, że w zasadzie cała działal-

ność LZS opiera się na wolontariacie, 

ale nasi członkowie przyzwyczajeni są 

do określania swojej dobrowolnej pra-

cy na rzecz koła LZS czy klubu działal-

nością społeczną. Czasy się jednak 

zmieniły i dziś należy zaakceptować to 

nowe słowo ,,wolontariat” i lepiej wy-

korzystywać jego znaczenie określo-

ne w ustawach i ofertach ogłaszanych 

przez ministerstwa i samorządy. Bo 

ta dobrowolna praca na rzecz innych 

ma wiele wymiarów. I choć skończył 

się Europejski Rok Wolontariatu to ma 

nadzieję, i my także, że wspólnie po-

prowadzimy jeszcze niejeden projekt 

w tej dziedzinie.
■ Iwona Derlatka

la, Robert Taciak – Limaro Kórnik – ko-

larstwo, Henryk Wybranowski – Znicz 

Biłgoraj – podnoszenie ciężarów.

Zrzeszenie, jak wynika z informa-

cji zamieszczonej wcześniej, ma spore 

osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzie-

żą. To z nich wyrosną kiedyś mistrzowie 

Europy i świata, a także olimpijczycy. 

Nic więc dziwnego, że wybieramy 5 na-

dziei olimpijskich. Oto one:

Bartosz Kowalczyk – Gwda Piła – 

srebro na 5000 m na ME juniorów 

w Tallinie, Szymon Kulka – ULKS Lipin-

ki – brąz na 10 000 m w ME juniorów 

w Tallinie - to był jego 2. bieg w życiu 

na tym dystansie, Tobiasz Lis – Ziemia 

Opolska – złoty medal na Letnim Olim-

pijskim Festiwalu Młodzieży w Turcji 

w wyścigu szosowym, Wojciech Pra-

czyk – Uczniak Szprotawa – rzut dy-

skiem, 11. m na ME juniorów, Anna 

Wloka – Podium Kup – pchnięcie kulą, 

srebro na ME juniorów w Tallinie.

W 2011 r. Ludowe Zespoły Spor-

towe obchodziły swoje 65. urodziny. 

Powstała więc lista ,,65 najlepszych 

sportowców LZS na 65-lecie”. Zapew-

ne wiele nazwisk znajdujących się na 

tej liście niejednego czytelnika zdzi-

wi – bowiem niestety nie zawsze przy 

nazwiskach wielkich mistrzów i spor-

towców podaje się ich przynależność 

klubową, a jeszcze rzadziej informację 

o tym, że klub należy do naszego Zrze-

szenia. Oto lista:

Marian Babirecki – jeździectwo, Bar-

bara Bakulin – lekkoatletyka, Paweł 

Baraszkiewicz – kajakarstwo, Edward 

Barcik – kolarstwo, Brunon Bendig – 

boks, Henryk Blaszka – żeglarstwo, 

Janusz Bobik – jeździectwo, Agata 

Bulwa – łucznictwo, Alicja Ciskow-

ska-Maciągowska, łucznictwo, Li-

dia Chojecka – lekkoatletyka, Paweł 

Czapiewski – lekkoatletyka, Krystyna 

Danilczyk-Zabawska – lekkoatlety-

ka, Ryszard Dawidowicz – kolarstwo, 

Rafał Dobrowolski – łucznictwo, Ta-

deusz Drzazga – podnoszenie cięża-

rów, Edward Fender – saneczkarstwo, 

Adam Ginter – kajakarstwo, Andrzej 

Gołąb – zapasy, Wiesław Hartman 

– jeździectwo, Joachim Halupczok 

– kolarstwo, Dariusz Jabłoński – za-

pasy, Jan Jankiewicz – kolarstwo, Ze-

non Jaskuła – kolarstwo, Jerzy Ju-

skowiak – lekkoatletyka, Katarzyna 

Klata – łucznictwo, Aleksandra Klej-

nowska – podnoszenie ciężarów, Be-

nedykt Kocot – kolarstwo, Szymon 

Kołecki – podnoszenie ciężarów, An-

drzej Komar – podnoszenie cięża-

rów, Waldemar Kosiński – podno-

szenie ciężarów, Janusz Kowalski 

– kolarstwo, Tomasz Krzeszewski 

– tenis stołowy, Tadeusz Kulczycki 

– lekkoatletyka, Andrzej Leszczak – 

saneczkarstwo, Antoni Łaciak – nar-

ciarstwo, Adam Małysz – narciarstwo, 

Marcin Mientki – kolarstwo, Domini-

ka Misterska - podnoszenie ciężarów, 

Krzysztof Niewiadomski – sanecz-

karstwo, Andrzej Orłoś – jeździectwo, 

Dariusz Osuch – podnoszenie cięża-

rów, Ireneusz Paliński – podnoszenie 

ciężarów, Mieczysław Pawełkiewicz 

– saneczkarstwo, Lech Piasecki – ko-

larstwo, Ryszard Podlas – lekkoatle-

tyka, Arkadiusz Ponikowski – łucz-

nictwo, Barbara Prei – podnoszenie 

ciężarów, Józef Przybyła – narciar-

stwo, Jan Pusty – lekkoatletyka, Pa-

weł Rabczewski – podnoszenie cię-

żarów, Andrzej Sałacki – jeździectwo, 

Andrzej Sikorski – kolarstwo, Zbi-

gniew Spruch – kolarstwo, Bartosz 

Such – tenis stołowy, Anna Szafra-

niec – kolarstwo, Stanisław Szozda 

– kolarstwo, Jan Szymański – zapasy, 

Henryk Trębicki – podnoszenie cię-

żarów, Tadeusz Trojanowski – zapa-

sy, Wojciech Tyszyński – kajakarstwo, 

Przemysław Wacha – badminton, Da-

mian Waniczak – saneczkarstwo, Ra-

fał Wieruszewski – lekkoatletyka, Ja-

dwiga Wilejto-Szoszler – łucznictwo, 

Edyta Witkowska – zapasy.

Szkoleń nigdy za wiele
Rok 2011 Zrzeszenie, już tradycyjnie, 

zakończyło szkoleniem. Tym razem 

naszą wiedzę poszerzali: wicemar-

szałek woj. podlaskiego Mieczysław 

Baszko, także przewodniczący Pod-

laskiego Zrzeszenia LZS, prof. Anna 

Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjo-

logii UW i mgr Aleksandra Gołdys 

z Projektu 2012+.

Truizmem jest pisanie w magazy-

nie poświęconym sportowi i sporto-

wym organizacjom pozarządowym 

o tym, że nasza działalność opiera się 

na dwóch podstawowych ustawach 

– ustawie o pożytku publicznym i wo-

lontariacie oraz ustawie o sporcie. Ale, 

my w naszym stowarzyszeniu dosko-

nale wiemy, że często przebrnięcie 

przez masę, czasami pisanych trudnym 

prawniczym językiem, artykułów i pa-

ragrafów jest dla wielu zwykłych ludzi 

drogą przez mękę. Nic tak dobrze do 

nas nie trafia, jak dobre praktyki i kon-

kretne przykłady. Dlatego swoimi do-

świadczeniami w zakresie współpracy 

samorządu wojewódzkiego ze stowa-

rzyszeniami sportowymi na przykła-

dzie woj. podlaskiego podzielił się wi-

cemarszałek tegoż województwa i nasz 

kolega Mieczysław Baszko.

Dokładnie omówił, ile dotacji i w ja-

kiej formie samorząd przekazał na rea-

lizację zadań w zakresie rozwoju spor-

tu. Stwierdził na wstępie, że tam, gdzie 

Medale 65-lecia LZS otrzymało wielu dawnych mistrzów Prof. Anna Giza-Poleszczuk

i mgr Aleksandra Gołdys
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Polscy koszykarze
na wózkach zdobyli
kwalifikację olimpijską

Czwarte igrzyska Ilke Wyluddy
i pierwsze paraolimpijskie

Osiem medali integracyjnych ME
w szermierce na wózkach

Znakomity angielski piłkarz David 

Beckam będzie ambasadorem Igrzysk 

Paraolimpijskich, które odbędą się 

29 sierpnia – 9 września w Londy-

nie. Zadaniem Anglika będzie propa-

gowanie idei paraolimpijskiej wśród 

pełnosprawnych, ale także zachęca-

nie wszystkich niepełnosprawnych 

w Wielkiej Brytanii do sportowego sty-

lu życia i rywalizacji.

David Beckham
ambasadorem
Igrzysk
Paraolimpijskich
w Londynie

Z ośmioma medalami wrócili z an-

gielskiego Sheffield reprezentanci Pol-

ski startujący w integracyjnych mi-

strzostwach Europy w szermierce na 

wózkach. Plonem startu były dwa 

srebrne i sześć brązowych krążków.

Medale wywalczyli:

Srebrne

Marta Makowska - szpada kobiet

Stefan Makowski, Radosław Stańczuk, 

Grzegorz Pluta, Zbigniew Wyganow-

ski - szabla drużynowa

Brązowe

Marta Fidrych - szpada

Marta Fidrych i Renata Burdon - szabla

Dariusz Pender - szpada

Grzegorz Pluta - szabla

Dariusz Pender, Radosław Stańczuk, 

Grzegorz Pluta, Norbert Całka - szpa-

da drużynowa

Trzy medale reprezentantów Polski
w MŚ w szermierce na wózkach

Trzy medale zdobyła reprezen-

tacja Polski w mistrzostwach świata 

w szermierce na wózkach w Katanii. 

W zawodach wzięło udział prawie sto 

kobiet i mężczyzn z 26 krajów.

W turnieju szpadzistów w ka-

tegorii A najlepszy okazał się jeden 

z najbardziej wszechstronnie uzdol-

nionych sportowców niepełnospraw-

nych w Polsce, sześciokrotny meda-

lista igrzysk paraolimpijskich Dariusz 

Pender (Integracyjny Klub Sporto-

wy AWF Warszawa). Pender uprawiał 

także koszykówkę i tenis na wózkach. 

Drugi medal w konkurencji indywidu-

alnej wywalczył w rywalizacji szpadzi-

stów (kategoria C) kolega klubowy 

Pendera.

- W ubiegłorocznych mistrzo-

stwach świata w Paryżu biało-czerwo-

ni wywalczyli sześć medali, teraz tylko 

trzy. Skromniejszy dorobek nie wynika 

ze znacznego spadku formy kadrowi-

czów, ale z poszerzenia czołówki. Przy-

byli zawodnicy z kilku nowych krajów, 

a ogromny postęp poczynili m.in. Ro-

sjanie i Węgrzy – powiedział trener 

Tadeusz Nowicki. - Pod koniec stycz-

nia odbędą się w Niemczech zawody 

Pucharu Świata, po których ustalony 

zostanie skład turnieju poaraolimpij-

skiego w Londynie. Szansę ma prawie 

ośmioro polskich szermierzy.

Polscy koszykarze na wózkach wy-

walczyli w Nazarecie kwalifikację do 

igrzysk paraolimpijskich w Londynie 

w 2012 r. Będzie to pierwszy przypa-

dek gry polskiej drużyny w imprezie 

od 12 lat. W 2000 r. w Sydney wystą-

pili siatkarze.

W Nazarecie biało-czerwoni zwy-

ciężyli wicemistrzów świata Francu-

zów oraz Europy Szwedów, a w ćwierć-

finale - Turków. Przegrali w półfinale 

z Brytyjczykami oraz w meczu o brą-

zowy medal z Hiszpanami, chociaż na 

trzy minuty przed końcem prowadzili 

różnicą czterech punktów.
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 tel. 22 244 32 43

Departament Infrastruktury

Sportowej (DIS)
 ul. Senatorska 12, I p.

 Dyrektor: Aleksandra Plucińska

 Sekretariat: Klaudia Bielańska

 tel. 22 244 31 37, faks 22 244 32 37

 dis@msport.gov.pl

Departament Współpracy

Międzynarodowej (DWM)
 ul. Senatorska 12, II p.

 Dyrektor: Ewa Suska

 Naczelnik wydziału: Ewa Markowicz

 tel. 22 244 31 24

 Sekretariat: Marcin Mytenia

 tel. 22 244 31 23, faks 22 244 32 17

 dwm@msport.gov.pl

Departament Prawny (DP)
 Dyrektor: Piotr Kudelski

 Sekretariat: Ewa Grabowiecka-Wójcik

 tel. 22 244 31 49, faks 22 244 32 57

 dp@msport.gov.pl

Departament

Ekonomiczno-Finansowy

(DEF)
 Dyrektor: Bożena Pleczeluk

 Zastępca dyrektora: Anna Klimek-Krypa

 tel. 22 244 32 33

 Sekretariat: Katarzyna Przetacka

 tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32

 def@msport.gov.pl

Biuro Administracyjne (BA)
 Dyrektor: Mariola Chojnacka

 Sekretariat: Hanna Sucharska

 tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18

 ba@msport.gov.pl

Biuro Euro 2012
 Dyrektor: Dariusz Buza

 Sekretariat: Paulina Kabańska

 tel. 22 244 32 69, faks 22 244 32 69

 euro2012@msport.gov.pl
Urodzona 28 marca 1969 r. w Lipsku 

Niemka Ilke Wyludda zamierza wziąć 

udział w konkursie rzutu dyskiem pod-

czas zbliżających się Igrzysk Paraolim-

pijskich, areną których będzie 29 sierp-

nia – 9 września 2012 r. Londyn.

W grudniu 2010 r. złota medalist-

ka olimpijska z Atlanty (1996) w rzucie 

dyskiem musiała poddać się amputa-

cji podudzia prawej nogi z powodu 

zakażenia krwi. - Mogłam stracić albo 

nogę, albo życie. Wybór był prosty – 

powiedziała Wyludda.

Trenująca pod okiem swojego 

długoletniego szkoleniowca Gerhar-

da Boettchera 42-letnia zawodniczka 

chce wystartować w międzynarodo-

wych mistrzostwach Niemiec, które

3-4 marca odbędą się w Halle.

Ilke Wyludda w latach 1989-1991 

popisała się serią 41 zwycięstw w kon-

kursach rzutu dyskiem. Przegrała do-

piero w mistrzostwach świata w 1991 r.

z Bułgarką Cwetanką Christową. Star-

towała trzykrotnie w igrzyskach olim-

pijskich. Rozpoczęła od dziewiątego 

miejsca w Barcelonie w 1992 r. Cztery 

lata później w Atlancie była pierwsza, 

natomiast w Sydney w 2000 siódma.

Wielka Brytania po raz drugi w hi-

storii organizuje igrzyska paraolimpij-

skie. Poprzednio najlepsi sportowcy 

niepełnosprawni spotkali się w Stoke 

Mandeville w 1984 r.

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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Polskie Przewodnictwo było spra-

wowane w niełatwych dla Euro-

py czasach kryzysu ekonomicznego 

w strefie euro, ale mimo to udało się 

osiągnąć założone cele. Jednym z naj-

większych sukcesów było doprowa-

dzenie do podpisania traktatu akce-

syjnego z Chorwacją, która może już 

w przyszłym roku stać się 28 człon-

kiem Unii Europejskiej.

Okres Polskiej Prezydencji stano-

wiły 184 dni wytężonej pracy na rzecz 

integracji Europejskiej.

W tym czasie na terenie całej Pol-

ski odbyło się prawie 500 spotkań, 

w tym nieformalne posiedzenia Rady 

UE i spotkania ministrów UE, oraz po-

nad 300 konferencji na poziomie mi-

nisterialnym i eksperckim, w których 

udział wzięło ponad 30 tysięcy dele-

gatów. Natomiast w Brukseli przewod-

niczyliśmy prawie 2000 spotkań.

W obszarze sportu na terenie Polski 

odbyło się 7 spotkań, w których udział 

wzięło około ponad 800 delegatów z 27 

krajów UE, a także z krajów Partnerstwa 

Wschodniego (Białorusi, Ukrainy, Moł-

dawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii), 

Norwegii i Chorwacji. Sport był również 

obszarem działalności Grupy Robo-

czej Rady UE ds. Sportu, która podczas 

7 spotkań wypracowała 3 dokumenty 

przyjęte przez ministrów ds. sportu UE 

podczas posiedzenia Rady ds. Edukacji, 

Kultury, Młodzieży i Sportu.

Tematy przewodnie wszystkich ini-

cjatyw Polskiej Prezydencji w obszarze 

sportu były określone w ramach przy-

jętego priorytetu „Rozwój nowych eu-

ropejskich inicjatyw w obszarze spor-

tu” i były to:

- Zagrożenia dla integralności sportu

- Polityka sportowa oparta na fak-

tach ekonomicznych

- Społeczny wymiar sportu

Polska

6-7 lipca 2011 r., Warszawa

Pierwszym spotkaniem rozpoczynają-

cym działania Polskiej Prezydencji w ob-

szarze sportu była międzysektorowa 

konferencja ekspercka „Wschodni Wy-

miar Mobilności” dedykowana kwestii 

wzmocnienia mobilności studentów, 

nauczycieli, naukowców, młodzieży, 

a także podmiotów sektora sportowe-

go i kulturalnego pomiędzy UE a kraja-

mi Partnerstwa Wschodniego.

Współorganizatorami tego spotka-

nia było Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego, Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, a także Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki. Wśród zapro-

szonych delegacji znaleźli się przedsta-

wiciele wszystkich krajów Partnerstwa 

Wschodniego. Jako dobry przykład 

współpracy Polski z Ukrainą w obsza-

rze sportu, opartej na wymianie wiedzy 

i doświadczeń, przedstawiono organi-

zację Turnieju Finałowego Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. 

Tematyka mobilności w sporcie poru-

szana była również podczas panelu te-

matycznego nt. sportu jako narzędzia 

promującego mobilność i rozszerzenie 

współpracy międzynarodowej.

18-19 lipca 2011 r., Wrocław

Kolejnym spotkaniem eksperckim 

w obszarze sportu była konferen-

cja „Wyrównywanie szans poprzez 

sport jako element polityki społecz-

nej”, poświęcona społecznej roli spor-

tu. W spotkaniu wzięli udział eksperci 

z krajów Unii Europejskiej, przedstawi-

ciele środowisk naukowych oraz orga-

nizacji pozarządowych, działający na 

rzecz rozwoju sportu wśród różnych 

grup społecznych.

Podczas konferencji dyskutowa-

no nt. włączenia społecznego poprzez 

sport osób z niepełnosprawnościami, 

przedstawicieli mniejszości etnicznych, 

seniorów, osób z przeszłością krymi-

nalną. Ważnym tematem było również 

wyrównywanie szans kobiet w dążeniu 

do osiągnięcia sukcesów zawodowym 

w sporcie i poprzez sport.

W ramach wymiany dobrych prak-

tyk zaprezentowano liczne przykłady 

programów realizowanych w krajach 

europejskich. Jako flagowy projekt 

realizowany w Polsce, którego celem 

jest wyrównanie dostępu do sportu 

w społeczeństwie, przedstawiono za-

łożenia programu „Moje Boisko - Or-

lik 2012”, a także analizę socjologiczną 

wpływu tego programu na rozwój ak-

tywności obywatelskiej.

Dokumentem podsumowującym 

bogatą wymianę wiedzy i doświad-

czeń omówionych podczas spotkania 

są Konkluzje, w których spisano pro-

ponowane działania możliwe do reali-

zacji na poziomie lokalnym, krajowym 

i europejskim. Do najważniejszych na-

leży konieczność odpowiedniego do-

stosowania działań skierowanych do 

różnych odbiorców i zapewnienie od-

powiednich kwalifikacji zawodowych 

realizatorom zadań w zakresie promo-

cji sportu wśród przedstawicieli róż-

nych grup społecznych.

Organizatorem konferencji było Mi-

nisterstwo Sportu i Turystyki we współ-

pracy z Urzędem Miasta Wrocławia.

5-6 września 2011 r., Gdańsk

Celem przeprowadzonych konsulta-

cji z przedstawicielami państw człon-

kowskich Unii Europejskiej i ruchu 

sportowego było wypracowanie ogól-

nych założeń Konkluzji Rady nt. Zwal-

czania ustawiania wyników zawodów 

sportowych. Posłużyła temu dyskusja 

na temat walki z największymi zagro-

żeniami dla współzawodnictwa spor-

towego, m.in. z ustawianiem wyników 

zawodów sportowych. Podkreślono 

również rolę dobrego zarządzania, 

a w szczególności polityki finanso-

wego fair play. Podczas debaty pad-

ła również propozycja wprowadzenia 

pojęcia „oszustwa sportowego” do sy-

stemów prawnych wszystkich państw 

członkowskich Unii Europejskiej.

13-14 września 2011 r., Warszawa

„Od wolontariusza do lidera sportu” 

- pod takim tytułem została zorgani-

zowana konferencja, której głównym 

celem była promocja wolontariatu 

sportowego jako jednej z najpopular-

niejszych form aktywności społecznej 

i kluczowego czynnika rozwoju sportu.

Głównymi tematami omawianymi 

podczas konferencji były zarządzanie 

wolontariatem podczas największych 

imprez sportowych oraz wolontariat 

w klubach sportowych. Starano się od-

powiedzieć na pytanie, jak z sukcesem 

wykorzystywać potencjał wolontariu-

szy akcyjnych w codziennej działal-

ności na rzecz sportu. W tym kontek-

ście podkreślono rolę liderów, których 

głównym zadaniem jest zachęcanie 

i motywowanie wolontariuszy do dzia-

łalności na rzecz klubów sportowych, 

przy jednoczesnym uwzględnianiu ich 

umiejętności i zainteresowań. Kluczo-

wą kwestią jest również budowanie 

dziedzictwa wolontariatu na najwięk-

szych imprezach sportowych już na 

etapie planowania imprezy, gdyż wy-

maga to szczegółowego projektowa-

nia na każdym etapie przygotowań.

Jako dobre przykłady wolontaria-

tu na imprezach sportowych przed-

stawiono programy wolontariatu na 

UEFA Euro 2008, UEFA Euro 2012, 

a także Europejskich Letnich Igrzy-

skach Olimpiad Specjalnych 2010. Bar-

dzo interesujące były również przy-

kłady narodowych szkoleń liderów 

wolontariatu sportowego realizowane 

w różnych państwach UE, a także pro-

jekty międzynarodowe finansowane 

ze środków Komisji Europejskiej. Klu-

czowym punktem podsumowującym 

omawiane kwestie było przedstawie-

nie perspektywy uznawania kwalifika-

cji zdobywanych przez wolontariuszy 

w odniesieniu do Europejskich Ram 

Kwalifikacji.

Najważniejsze wnioski z konferen-

cji zostały zawarte w treści Konkluzji 

Rady UE nt. Roli wolontariatu sporto-

wego w promowaniu aktywnego oby-

watelstwa.

Konferencji towarzyszyły obchody 

Dni Wolontariatu Sportowego w pawi-

lonie Europejskiego Roku Wolontariatu 

2011, w czasie których swoje programy 

wolontariackie zaprezentowało ponad 

20 organizacji sportowych w tym orga-

nizatorzy UEFA Euro 2012.

13-14 października 2011 r., Kraków

Najwyższym rangą spotkaniem organi-

zowanym w ramach polskiej Prezyden-

cji w obszarze sportu w Polsce było Nie-

formalne Spotkanie Ministrów Sportu 

Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział 

ministrowie ds. sportu wszystkich kra-

jów UE, a także zaproszenie przedsta-

wiciele Parlamentu Europejskiego, Ko-

misji Europejskiej na czele z komisarz 

Androullą Vassiliou, Sekretariatu Ge-

I już po Prezydencji...
1 stycznia 2012 r. Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejęli 

Duńczycy. Tym samym zakończył się okres pierwszej w historii 

Polskiej Prezydencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2011 r. i trwała 

sześć miesięcy.

Uczestnicy konferencji eksperckiej Wyrównywanie szans poprzez sport jako 

element polityki społecznej. Źródło: MSiT
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neralnego Rady Europy oraz reprezen-

tanci międzynarodowych organizacji 

sportowych wraz z prezydentem UEFA 

Michelem Platinim.

Głównymi tematami spotkania 

były walka ze zjawiskiem ustawiania 

wyników zawodów sportowych oraz 

ekonomiczny wymiar sportu. Ministro-

wie ds. krajów UE byli zgodni co do 

tego, że w obecnych czasach nieuczci-

ka o dobre imię sportu jest obowiąz-

kiem całej UE. Wnioski zawarte zosta-

ły również w treści opracowywanych 

Konkluzji Rady nt. Zwalczania ustawia-

nia wyników zawodów sportowych.

Sport ma szczególnie ważną rolę 

w polityce UE ze względu na jego po-

zytywny wpływ na integrację społe-

czeństwa europejskiego, ale również 

jest ważnym sektorem gospodarki UE 

pejskie Ramy Kwalifikacji w obsza-

rze sportu i turystyki”. Jej celem było 

omówienie Europejskich Ram Kwali-

fikacji pozwalających na porównanie 

poziomów kwalifikacji zawodowych 

uzyskanych w Polsce z poziomami 

kwalifikacji uzyskanymi w innych pań-

stwach członkowskich UE. System Eu-

ropejskich Ram Kwalifikacji ma zna-

cząca rolę w rozwoju mobilności na 

europejskim rynku pracy oraz zwięk-

szaniu dostępu do edukacji również 

w obszarze sportu i turystyki.

Konferencja zorganizowana była 

przez Ministerstwo Sportu i Turysty-

ki we współpracy z TKKF Toruń oraz 

Urzędem Miasta Torunia.

14-16 grudnia 2011 r., Gdańsk

Ostatnim wydarzeniem zorganizowa-

nym na terenie Polski było Spotkanie 

Dyrektorów Sportu Unii Europejskiej. 

Tematami merytorycznymi dyskuto-

wanymi przez uczestników spotkania 

było m.in. dobre zarządzanie w spor-

cie, w szczególności w kontekście rela-

cji pomiędzy autonomią ruchu sporto-

wego a rolą Państwa. Drugą omawianą 

kwestią było finansowanie sportu na 

poziomie najbliższym obywatelowi, ze 

szczególnym uwzględnieniem projektu 

nowego programu unijnego „Erasmus 

dla wszystkich” planowanego w ramach 

budżetu UE na lata 2014-2020.

Podczas spotkania dokonano tak-

że podsumowania osiągnięć Polski 

podczas sprawowania przez nasz kraj 

półrocznego przewodnictwa w Radzie 

UE w obszarze sportu. Nasze działania 

zostały bardzo wysoko ocenione przez 

wszystkie instytucje UE oraz przez 

państwa członkowskie. Jako kolejni 

gospodarze Radu UE, przedstawiciele 

duńskiej Prezydencji zaprezentowali 

ich program na kolejne sześć miesięcy 

a także obszary priorytetowe, którymi 

będą się zajmowali. Są to:

- Finansowanie sportu w ramach 

„Erasmus dla wszystkich” (budżet 

UE na 2014-2020)

- Walka z dopingiem w sporcie ama-

torskim

- Zwalczanie ustawiania wyników za-

wodów sportowych (match–fixing)

- Rozwój sportu dla wszystkich

Na zakończenie spotkania przed-

stawiciele Ministerstwa Sportu i Tury-

styki dokonali symbolicznego przeka-

zania przewodnictwa reprezentantom 

Danii, ofiarowując lekkoatletyczną pa-

łeczkę sztafetową w kolorach flagi UE.

Bruksela

13 lipca 2011 r., Parlament Europejski

Podczas posiedzeniu Komisji CULT 

(Kultury i Edukacji) Parlamentu Euro-

pejskiego, w kompetencjach której 

znajdują się również kwestie dotyczą-

ce sportu, zaprezentowano program 

i priorytety Polskiej Prezydencji w ob-

szarze sportu.

5 października 2011 r.,

Parlament Europejski

W ramach konsultacji towarzyszącym 

opracowaniu Konkluzji Rady nt. Zwal-

czania ustawiania wyników zawodów 

sportowych Polska Prezydencja zorga-

nizowała spotkanie z międzynarodo-

wym ruchem sportowym, którego ce-

lem było znalezienie odpowiedzi na 

pytanie: W jaki sposób wspólne dzia-

łania państw członkowskich UE mogą 

przyczynić się do walki z ustawia-

niem wyników zawodów sportowych? 

Uczestnicy debaty zgodnie podkreśli-

li, że match-fixing jest zagrożeniem nie 

tylko dla sportu, gdyż nielegalny ob-

rót pieniędzy uzyskanych w zakładach 

sportowych nie tylko negatywnie wpły-

wa na wizerunek ruchu sportowego, ale 

także przyczynia się do pogorszenia sy-

tuacji gospodarczej w wielu krajach i re-

gionach. Dlatego konieczne jest stwo-

rzenie na szczeblu unijnym programów 

edukacyjnych i prewencyjnych w zakre-

sie zwalczania tego zjawiska. W tym celu 

niezbędne jest podjęcie współpracy po-

między federacjami sportowymi, opera-

torami zakładów bukmacherskich oraz 

organami ścigania, do czego namawiały 

wszystkie zainteresowane strony.

Lipiec – grudzień, Rada UE

Podczas Polskiej Prezydencji w Radzie 

UE odbyło się 7 spotkań Grupy Robo-

czej ds. sportu, pracom której prze-

wodniczyli przedstawiciele Minister-

stwa Sportu i Turystyki.

W ramach tych spotkań prowadzo-

ne były działania mające na celu wy-

pracowanie zgodnego tekstu trzech 

dokumentów, zaproponowanych do 

przyjęcia przez Polską Prezydencję:

- Konkluzje Rady nt. Roli wolonta-

riatu sportowego w promowaniu 

aktywności obywatelskiej,

- Rezolucja Rady nt. Reprezentacji 

Państw Członkowskich UE w Radzie 

Założycielskiej WADA i koordynacji 

stanowiska Państw Członkowskich 

UE przed posiedzeniami WADA,

- Konkluzje Rady nt. Zwalczania usta-

wiania wyników zawodów sporto-

wych.

Negocjacje tekstów wszystkich do-

kumentów wymagały uzyskania kon-

sensusu.

29 listopada 2011 r., Rada UE

Podczas posiedzenia Rady UE ds. „Edu-

kacji, Młodzieży, Kultury i Sportu” Mini-

strowie przyjęli dokumenty wypraco-

wane przez Grupę Roboczą ds. Sportu 

w trakcie Polskiej Prezydencji. Wzięli 

oni także udział w debacie poświęco-

nej problematyce dobrego zarządza-

nia w sporcie oraz zaprezentowanej 

przez Komisję Europejską propozycji 

programu „Erasmus dla wszystkich” 

obejmującego obszar sportu. Ponadto 

w ramach Rady odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami ruchu sportowe-

go - tzw. dialog strukturalny. Zarówno 

ruch sportowy, jak i przedstawiciele 

strony rządowej i unijnej podkreśla-

li istotę stosowania zasad dobrego 

zarządzania w sporcie oraz potrzebę 

współpracy w tym obszarze.

Podsumowanie 

Czas Prezydencji był okresem pracowi-

tym, ale i bardzo satysfakcjonującym.

Polskie Przewodnictwo sprawo-

wane było zaledwie półtora roku po 

wejściu w życie Traktatu z Lizbony, 

który ukonstytuował sport jako ofi-

cjalny obszar polityki UE. Z dumą mo-

żemy stwierdzić, że w pełni wyko-

rzystaliśmy dane nam uprawnienia, 

realizując współpracę z Parlamen-

tem Europejskim, przyjmując w Ra-

dzie UE dokumenty w kluczowych dla 

nas kwestiach, a także inicjując debaty 

na temat propozycji Komisji Europej-

skiej w obszarze finansowania sportu 

ze środków UE.

Przez kolejny rok, jako członkowie 

TRIO Polska – Dania – Cypr, będziemy 

ściśle współpracowali w ramach 18-mie-

sięcznego programu Prezydencji TRIO 

i realizacji jego priorytetów w zakresie 

zwalczania zagrożeń dla integralności 

sportu i jego społecznego wymiaru.

A kolejna planowana Polska Prezy-

dencja w Radzie UE już za 13,5 roku...

■ Małgorzata Szukalska-Wrona
Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ewa Suska. Źródło: MSiT

wość w sporcie jest jego największym 

zagrożeniem i że trzeba podjąć wspól-

ne działania mające na celu eliminację 

wszelkich jej form. Podkreślono, że wal-

prężnie rozwijającym się i wpływający 

na wzrost PKB i zatrudnienie. Kwestie 

wartości ekonomicznej sektora spor-

towego były omawiane w kontekście 

projektowania budżetu UE na lata 

2014-2020, w którym po raz pierwszy 

mają się znaleźć środki finansowe na 

zadania w obszarze sportu.

Wydarzeniem towarzyszącym Nie-

formalnemu Spotkaniu Ministrów 

Sportu Unii Europejskiej było loso-

wanie baraży w ramach eliminacji do 

UEFA Euro 2012.

12-13 grudnia 2011 r., Toruń

Spotkaniem eksperckim, będącym 

wspólną inicjatywą w obszarze spor-

tu i turystyki była konferencja „Euro-

Minister Joanna Mucha. Źródło: MSiT

Nieformalne Spotkanie Ministrów Sportu Unii Europejskiej w Krakowie

Źródło: www.pl2011.eu
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Dobry rok pł ywaków
W przyszłym roku najlepszych 

sportowców niepełnosprawnych goś-

cić będzie Londyn. Mamy nadzieję, że 

także Polaków nie zabraknie na po-

dium dla zwycięzców i usłyszymy na 

olimpijskiej pływalni Mazurka Dą-

browskiego. O naszym pływaniu nie-

pełnosprawnych rozmawiamy z trene-

rem koordynatorem kadry narodowej 

Waldemarem Madejem. 

– Nasi pływacy przygotowują-

cy się do Igrzysk Paraolimpijskich 

Londyn 2012 mieli w tym roku dwa 

bardzo ważne międzynarodowe 

starty – w mistrzostwach Europy 

wszystkich klas niepełnosprawno-

ści w Berlinie oraz w mistrzostwach 

świata tylko dla niewidomych i nie-

dowidzących w tureckiej Antalyi. 

Jaki to był sezon?

Biorąc pod uwagę skromne przy-

gotowania, które obejmowały tylko 

trzy zgrupowania centralne (jedno

14-dniowe, drugie 16-dniowe i trze-

cie 5-dniowe) wyniki zarówno w Tur-

cji, jak i w Berlinie były dobre.

– Jak spisali się medaliści Igrzysk 

w Pekinie: Katarzyna Pawlik (Start 

Katowice), Joanna Mendak (IKS 

Warszawa), Paulina Woźniak (Start 

Szczecin), Grzegorz Polkowski (IKS 

Warszawa), a także inni nasi repre-

zentanci Paraolimpiady: Karolina 

Hamer (Start Katowice), Anna Omie-

lan (Start Białystok), Mateusz Mi-

chalski (Start Katowice), Krzysztof 

Paterka (Start Poznań), Marcin Rysz-

ka (Start Kraków)? Zacznijmy od Mi-

strzostw Świata IPSA w Antalyi.

W Turcji zdobyliśmy w sumie 18 

medali, w tym: 6 złotych, 5 srebr-

nych i 7 brązowych. Najwięcej meda-

li dla Polski – po sześć zdobyli: Joanna 

Mendak i Marcin Ryszka. Wychowan-

ka trenera Edwarda Deca z Suwałk Jo-

anna Mendak wywalczyła złoty medal 

na swym koronnym dystansie 100 m 

motylkiem, srebrny na 200 m zmien-

nym, a ponadto brązowe medale na 

50 m stylem motylkowym, 50 i 100 m 

dowolnym i 100 m grzbietowym. To 

jedna z liderek naszej reprezentacji, 

a warto przypomnieć, że od Igrzysk 

w Atenach na najważniejszych zawo-

dach roku zawsze wygrywała wyścigi 

na 100 metrów motylkiem.

Kolekcjonerem medali był także 

Marcin Ryszka, który wywalczył 3 złote 

medale w stylu klasycznym na 50, 100 

i 200 m, srebro na 200 m dowolnym 

oraz brązowe medale na 100 m dowol-

nym i 200 m zmiennym. Krakowianin 

pobił swój rekord życiowy na 200 m

„klasykiem” i jeśli poprawi technikę 

w tym stylu, może być przez najbliższe 

lata najlepszy na świecie.

Grzegorz Polkowski zdobył 

cztery medale – złote na 100 i 200 m 

w stylu dowolnym, srebrny na 50 m 

dowolnym i brązowy na 100 m grzbie-

towym. 

Warto jeszcze wyróżnić dwóch za-

wodników Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Laski. Niespełna 18-letni Daniel 

Głowacki w pięknym stylu wywalczył 

dwa srebrne medale na 50 i 200 m sty-

lem klasycznym oraz najmłodszy w re-

prezentacji Polski (15 lat) Krystian Ki-

siel, który startował w trzech finałach. 

Mający bardo dobre warunki fizyczne 

Kisiel to zawodnik perspektywiczny, 

który już teraz osiąga lepsze rezultaty 

od tych jakie mieli Polkowski i Pietrasik 

w jego wieku.

Trener koordynator kadry Londyn 2012Trener koordynator kadry Londyn 2012
Waldemar Madej ocenia:Waldemar Madej ocenia:

Trener Waldemar Madej z Marcinem Ryszką (z lewej) i Grzegorzem Polkowskim

Nasi kandydaci do startu w Londynie
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Podczas lipcowych mistrzostw Eu-

ropy w Berlinie o medale było znacz-

nie trudniej. Z zawodników, którzy 

startowali na mistrzostwach świata 

w Turcji złoty medal zdobyła tylko Jo-

anna Mendak na dystansie 100 m sty-

lem klasycznym. Mendak wywalczyła 

również medal srebrny na 200 stylem 

zmiennym oraz brązowy na 50 m

dowolnym. Grzegorz Polkowski był 

drugi na 100 m stylem dowolnym, 

a Marcin Ryszka trzeci na 100 m kla-

sycznym.

W innych grupach niepełno-

sprawności po trzy medale wywal-

czyły zawodniczki Startu Katowice: 

Katarzyna Pawlik srebrny medal 

na swym koronnym dystansie 400 m

stylem dowolnym i dwa brązowe na 

100 m dowolnym i 100 m motylko-

wym. Natomiast Karolina Hamer 

była druga na 50 m stylem grzbieto-

wym i 150 m zmiennym oraz trzecia 

na 50 m dowolnym. Warto jednak pa-

miętać, że Pawlik w tym roku leczy-

ła kontuzję biodra, zmieniła trenera 

i grupę szkoleniową przez co jej wy-

niki w Berlinie były gorsze od rekor-

dów życiowych.

Krzysztof Paterka z Poznania 

zdobył srebrny medal na 100 m kla-

sykiem. Startował także w finale 200 

metrów w tym samym stylu. Tego-

roczna maturzystka Paulina Woźniak 

ze Szczecina wywalczyła brązowy 

medal w swej koronnej konkurencji 

100 m stylem dowolnym. Podopiecz-

na trenera Grzegorza Musztafagi po-

biła rekord życiowy na 100 m motyl-

kiem (była 5). Bardzo dobry wynik 

uzyskała także na 200 m zmiennym 

(4 miejsce). Postępy poczyniły dwie 

młode, zdolne zawodniczki Startu 

Wrocław – Kasia Sobczak i najmłod-

sza w ekipie niespełna 15-letnia Oli-

wia Jabłońska. 

Wśród chłopców również nie bra-

kuje zdolnych, perspektywicznych 

zawodników. O Danielu Głowackim 

i Krystianie Kisielu już wspomnieliśmy. 

Teraz czekamy na dalsze postępy Pa-

tryka Kowalskiego, Kacpra Rodzie-

wicza, Sebastiana Marczaka, Jaku-

ba Hałasa, Piotra Meisnera.

– Pomówmy o Londynie, ilu 

naszych pływaków ma szanse re-

prezentować Polskę na przyszło-

rocznych Igrzyskach Paraolimpij-

skich?

Wszyscy nasi medaliści z mi-

strzostw świata i Europy zajmują wy-

sokie miejsca na listach rankingowych 

i mają szanse startu w Londynie.

Nie wiemy jeszcze ile miejsc od 

IPC otrzyma Polska. Mam jednak na-

dzieję, że będzie to 12, a może nawet 

14. Jedno jednak jest pewne, że wszy-

scy nasi zawodnicy, którzy mają real-

ne szanse zdobyć medal znajdą się 

w ekipie na Londyn. Pozostaje jesz-

cze sprawa dobrego przygotowania 

do startu. Ważne by na przyszłorocz-

nych centralnych zgrupowaniach ka-

dry paraolimpijskiej byli wszyscy za-

wodnicy. Bardzo tu liczę na pomoc 

trenera Jadwigi Zieleńskiej-Starzec 

i trenerów klubowych. Bo na pomoc 

naszego medalisty paraolimpijskiego, 

a obecnie znakomitego fizjoterapeu-

D.G. Polkowski, J. Mendak, K. Pawlik, G.K. Paterka, J. Hałas, K. Kisiel, P. Grzebień, K. Sobczak, O. Jabłońska

ty kadry Roberta Musiorskiego mogę 

liczyć zawsze. 

Dziękujemy za rozmowę
■ W.K.

Przedruk z nr. 4/2011 biuletynu „Sport niepełnosprawnych”
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Do odsłonięcia replik w tym roku 

zostali zaproszeni: Milena Rosner 

(siatkówka – mistrzyni Europy), Moni-

ka Pyrek (lekkoatletyka, 3 medale MŚ 

i 2 MŚ w hali, srebrna medalistka ME 

i dwukrotna medalistka halowych ME), 

Józef Szmidt (lekkoatletyka - trójskok, 

2 złote medale igrzysk olimpijskich, 

dwukrotny mistrz Europy, rekordzista 

świata – pierwszy, który pokonał gra-

nicę 17 m – 17,03 m), Józef Młynar-

czyk (piłka nożna - srebrny medalista 

MŚ, zdobywca Superpucharu UEFA 

i Pucharu Interkontynentalnego), Ra-

fał Kubacki (judo, dwukrotny mistrz 

świata i srebrny medalista, mistrz Eu-

ropy, odtwórca roli Ursusa w Quo Va-

dis Jerzego Kawalerowicza) i Piotr 

Świerczewski (piłka nożna, srebrny 

medalista igrzysk olimpijskich).

Gośćmi festiwalu byli również: Ire-

na Szewińska (lekkoatletyka), Ma-

riusz Czerkawski (hokej), Zenon Ja-

skuła (kolarstwo), Marian Kasprzyk 

(boks), Adam Krzesiński (szermierka), 

Tomasz Kucharski (wioślarstwo), Je-

rzy Kulej (boks), Grzegorz Lato (pił-

ka nożna), Włodzimierz Lubański (pił-

ka nożna), Marek Łbik (kajakarstwo 

– kanadyjki), Józef Łuszczek (narciar-

stwo biegowe), Bogusław Mamiński 

(lekkoatletyka), Waldemar Marsza-

łek (sporty motorowodne), Bartłomiej 

Marszałek (sporty motorowodne), 

Lech Piasecki (kolarstwo), Ryszard 

Stadniuk (wioślarstwo), Andrzej Su-

pron (zapasy), Marian Sypniewski 

(szermierka), Apoloniusz Tajner (skoki 

narciarskie), Bogdan Wołkowski (tricki 

bilardowe), Maciej Zegan (boks) i Raj-

mund Zieliński (kolarstwo).

Jeszcze przed oficjalnym otwar-

ciem X Festiwalu Gwiazd Sportu roz-

poczęły się sportowe zmagania wypo-

czywających w Dziwnowie turystów 

o puchary naszych mistrzów. Pierwszą 

taką imprezą był turniej w boule na 

plaży. Przystąpiło do niego 12 śmiał-

ków, którzy rywalizowali w systemie 

pucharowym o miano najlepszego 

gracza. Przepisy i zalety tej mało u nas 

popularnej gry wyjaśnił szef redakcji 

sportowej TVP Szczecin Jarosław Ma-

rendziak. W niezwykle pasjonującej 

walce zawody wygrała Karolina Janiec 

z Bolesławca. Kolejne miejsca zajęli: 

Maciej Król (Ludwików) i Paweł Wilas 

(Bolesławiec).

W turnieju tenisa stołowego 

udział wzięli sportowcy: Tomasz Ku-

charski, Maciej Zegan, Lech Piasecki, 

Józef Łuszczek, Marek Łbik, Bogdan 

Wołkowski, Zenon Jaskuła, Bartłomiej 

Marszałek, Artur Szulc i Apoloniusz 

Tajner oraz burmistrz Dziwnowa Grze-

gorz Jóźwiak i radny Marek Lisow-

ski. Turniej wygrał Bogdan Wołkowski 

przed Maciejem Zeganem, Markiem 

Lisowskim i Arturem Szulcem.

miejsce zajął Rafał Fedeńczak (Żabowo), 

trzecie - Donald Brzezicki (Osola).

Sportową rywalizację pierwszego 

dnia festiwalu zakończyły wyścigi na cy-

klometrze o puchar Lecha Piaseckiego 

i Zenona Jaskuły. Wśród mężczyzn naj-

szybciej pedałowali: Karol Tomaszewski 

z Łodzi, Paweł Wilas z Bolesławca i Ma-

riusz Bernaś z Dąbrowy Górniczej. Wśród 

kobiet tryumfowały: Paulina Zapiór (Po-

ręba), Joanna Ostaszowska i Kamila Po-

lasik. W kategorii dzieci zwyciężył Bar-

tosz Miś, który wyprzedził Krystiana 

Pakułę i Kacpra Patruka. Na koniec odbył 

się pokaz tricków bilardowych w wyko-

naniu Bogdana Wołkowskiego – czter-

nastokrotnego mistrza świata.

Wieczorem, na głównej estradzie, 

w centrum Dziwnowa odbyło się ofi-

cjalne otwarcie X FGS połączone z wy-

stępami Piotra Kuźniaka, Kasy i Rafała 

Brzozowskiego oraz festiwalowa dy-

skoteka.

Drugi dzień sportowych 
zabaw z mistrzami sportu

Drugi dzień X Festiwalu Gwiazd 

Sportu miał się rozpocząć od minitur-

nieju piłki plażowej. Niestety, pada-

jący deszcz pokrzyżował plany orga-

nizatorom. Rywalizację z gwiazdami 

sportu rozpoczęto od turnieju w pod-

bijaniu piłki o puchar Włodzimierza 

Lubańskiego i Grzegorza Laty. Uczest-

nicy zmagali się, podzieleni na grupy 

wiekowe: dzieci i dorośli. Wśród dzieci 

najlepiej piłkę podbijał Daniel Kubacz-

ka (Bielsko-Biała), który wyprzedził Ka-

mila Dratwę (Bełchatów) i Olka Hibne-

ra (Wałbrzych). Bardziej zacięta była 

rywalizacja wśród dorosłych, w któ-

rej zwyciężył Robert Czapla (Olkusz) 

przed Leszkiem Głuszyńskim (Poznań) 

i Sławomirem Czubakiem (Dziwnów).

„Strzel bramkę Józefowi Młynar-

czykowi” – tak nazywała się kolejna 

rekreacyjno-sportowa konkurencja. 

dalista IO Marian Sypniewski. W bardzo 

przystępny i ciekawy sposób wyjaśnił 

różnicę między szablą, szpadą a flore-

tem. Opowieści o szermierce przepla-

tał dowcipami, które do czerwoności 

rozgrzały licznie zgromadzoną publicz-

ność. Przeprowadził również nagrodzo-

ny pucharami konkurs w pojedynku 

szermierczym. W wyczerpującej rywali-

zacji zwyciężył Tadeusz Fudalin z Sulę-

cina przed Wiolettą Bartczak (Wrocław) 

i Adamem Osemką (Bytom).

„Herosi na plaży” to następny 

punkt programu festiwalu. W pierw-

szej części wystąpił dwukrotny mistrz 

świata w judo, odtwórca roli Ursusa 

w Quo Vadis - Rafał Kubacki. W sposób 

iście akademicki przedstawił krótką hi-

storię japońskiej sztuki walki i zwycza-

jów Dalekiego Wschodu. Jak przystało 

na mistrza wagi ciężkiej, przeprowadził 

konkurs podnoszenia beczki. Panowie, 

którzy przystąpili do tej konkurencji, 

wykazali się nie lada siłą, a publiczność 

oklaskami nagradzała ich wysiłek. W tej 

bardzo „męskiej” konkurencji wygrał 

Tadeusz Fudalin (Sulęcin). Tuż za nim 

sklasyfikowani zostali Wincenty Ciupila 

(Skoczów) i Cezary Ostrowski (Kraków).

wowych elementach techniki boksu. 

W przystępny sposób opowiadał i de-

monstrował podstawowe ciosy bok-

serskie. W roli pojętnego ucznia wy-

stąpił Maciej Zegan. Ponadto Maciej 

Zegan zademonstrował kilka ćwiczeń 

treningu bokserskiego, zaś widzowie 

rywalizowali w konkursie skoków na 

skakance. W konkursie tym górowa-

ły panie: wygrała Kamila Polasik (Beł-

chatów) przed Iwoną Rzepczyńską 

z Korzuchowa, zaś trzecie miejsce wy-

walczył Cezary Ostrowski z Krakowa. 

Koniec dnia zwieńczył koncert zespo-

łu Żuki i występ Ani Wyszkoni.

X Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie
W jubileuszowej edycji Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie 

oprócz gwiazd, które odkrywały repliki swoich medali, udział wzię-

ło wielu uczestników poprzednich festiwali.

Apoloniusz Tajner podczas tur-

nieju tenisa stołowego

Do końca nie było wiadomo, czy 

odbędą się regaty kajakowe o puchar 

Marka Łbika. Warunki pogodowe były 

fatalne. Mimo to znaleźli się śmiałko-

wie, którym nie przeszkadzał porywisty 

wiatr i wysokie fale. W tych ekstremal-

nych warunkach najlepiej poradził so-

bie Tadeusz Okorski (Bogatynia), drugie 

Marek Łbik sprawdza kajaki 

przed regatami o jego puchar

Zawody o puchar Włodzimierza Lubańskiego i Grzegorza Laty w podbijaniu piłki

Uczestnicy mieli rywalizować w kon-

kursie rzutów karnych, a dostępu do 

bramki miał strzec sam Józef Młynar-

czyk. Niestety, zwyciężyła aura (rzęsi-

sty deszcz) i konkurencję trzeba było 

przenieść do namiotu. W zamian ry-

walizowano w konkurencji, w której 

liczyła się precyzja uderzenia piłki – 

w strzelaniu do celu (mała bramka do 

unihokeja). Do konkursu zgłosiła się 

rekordowa liczba uczestników (ponad 

40) i dopiero dogrywka zadecydowała 

o końcowej kolejności. Puchar Józefa 

Młynarczyka zdobył Sebastian Rzep-

czyński (Korzuchów), który wyprzedził 

Roberta Bartczaka (Wrocław) i Mariu-

sza Bernasia (Dąbrowa Górnicza).

Przepiękną lekcję wiedzy o szer-

mierce przeprowadził dwukrotny me-

Zwycięzcy konkursu „Strzel 

bramkę Józefowi Młynarczykowi”

Marian Sypniewski podczas 

lekcji szermierki

Rywalizacja o Puchar

Rafała Kubackiego

W drugiej części prezentacji „He-

rosi na plaży” wystąpili znakomici pol-

scy pięściarze: Jerzy Kulej i Maciej Ze-

gan. Profesor Jerzy Kulej wprowadził 

widzów w arkana wiedzy o podsta-

Jerzy Kulej i Maciej Zegan podczas

prezentacji „Herosi na plaży”

Trzeci dzień sportowych 
zmagań ze sportowcami

Trzeci dzień rywalizacji sporto-

wej rozpoczął się od konkurencji z na-

szym znakomitym, eksportowym ho-

keistą Mariuszem Czerkawskim. Zanim 

jednak przystąpiono do strzałów kijem 

unihokeja na bramkę, Mariusz Czerkaw-

ski długo rozdawał autografy i fotogra-

fował się z turystami. Do konkurencji 

zgłosiła się rekordowa liczba zawodni-

ków – dokładnie 50. Trudność polega-

Koncert Ani Wyszkoni

Mariusz Czerkawski - pokaz techniki uderzenia kijem
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ła na trafieniu w małą bramkę z odle-

głości ok. 15 m małą piłeczką uderzaną 

przez zawodników kijem. We wstępnej 

selekcji osoby, które nie zdołały trafić 

do celu odpadały z konkurencji. Tą me-

todą wyłoniono 3 laureatów pucharu 

Mariusza Czerkawskiego. Zwyciężył To-

masz Kukliński z Karpacza, przed Ada-

mem Wasilewskim ze Śmigla i Andrze-

jem Pychem z Łukaszowic.

Gromkimi brawami widzowie na-

grodzili Józefa Łuszczka i Piotra Skrzę-

dzejowskiego (wielkiego propagatora 

jazdy na nartach biegowych po pla-

ży, niegdyś mistrza Polski juniorów 

w pięcioboju nowoczesnym). Pano-

wie osobiście zaprezentowali techni-

kę poruszania się na nartach biego-

wych po dziwnowskiej plaży. Pokaz 

rozgrywania konkurencji, ale zaba-

wa zgromadziła na starcie prawie 40 

uczestników. Przed skokami odbył się 

pokaz techniki skoku i skoki próbne. 

W zaciętej rywalizacji zwyciężył Mate-

usz Żarczyńki przed Pawłem Wilasem 

i Mateuszem Świerczewskim (wszyscy 

z Bolesławca). Puchary dla zwycięzców 

w imieniu Józefa Szmidta wręczył Jó-

zef Łuszczek. W czasie zawodów w na-

miocie „Bosmana” Bogdan Wołkowski 

Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwno-

wie i tytuł Miss Sportu 2011 zdobyła 

Nela Tomczak z Zielonej Góry. Pierw-

szą wicemiss została Martyna Żabiec, 

tytuł II Wicemiss Sportu otrzymała 

Julia Kołoła, trzecią wicemiss zosta-

ła Magdalena Zawartnicka, a czwartą 

Weronika Świstak.

Gwiazdą piątkowego wieczoru był 

Zbigniew Wodecki.

świadczenie i odporność na stres zde-

cydowało, że Gwiazdy wygrały drugie-

go seta. Do decydującej rozgrywki nie 

doszło, ponieważ kapitanowie drużyn 

uznali, że turniej zakończą za rok pod-

czas XI Festiwalu Gwiazd Sportu. Po tej 

decyzji nastąpiła wymiana pucharów 

pomiędzy kapitanami drużyn: Mar-

kiem Łbikiem i burmistrzem Dziwnowa 

Grzegorzem Jóźwiakiem.

Milena Rosner zorganizowała dla 

licznie zgromadzonej publiczności tur-

niej w celności zagrywki siatkarskiej. 

Zadanie polegało na trafieniu zagrywa-

ną piłką w jedno z kół znajdujących się 

po drugiej stronie siatki. W konkurencji 

zwyciężył Mikołaj Szpitalniak. O kolej-

nych miejscach decydowała dogryw-

ka, w której najcelniej zagrywali Dag-

mara Motyka i Łukasz Świderczak.

Prosto z Mistrzostw Polski w Lek-

kiej Atletyce w Bydgoszczy na dziw-

nowską plażę przybyła Monika Pyrek. 

Organizatorzy przeprowadzili więc 

konkurencję promującą skok o tyczce. 

Aby dostosować tak trudną technicz-

nie dyscyplinę do warunków plażo-

wych, wymyślono zawody w ... „skoku 

w dal o tyczce na plaży”. Jak twierdzi-

li uczestnicy tej zabawy, skoki do naj-

łatwiejszych nie należały, ale nikt nie 

odniósł kontuzji. W konkurencji „skok 

w dal o tyczce na plaży” o puchar Mo-

niki Pyrek zwyciężył Mariusz Bernaś 

z Dąbrowy Górniczej – 2,81 m, dru-

gie miejsce zajął Aleksander Dodat 

z Wrocławia - 2,71 m, trzecie Rafał Cie-

ślewicz z Klenicy - 2,65 m. Podajemy 

wyniki tej konkurencji, ponieważ za 

rok w podobnym konkursie porówna-

my wyniki zwycięzców. Dziś rekord na 

dziwnowskiej plaży należy do Mariu-

sza Bernasia i wynosi 2,81 m.

Ostatnią konkurencją X Festiwa-

lu Gwiazd Sportu były wyścigi na er-

gometrach o puchar Marka Łbika, 

Tomasza Kucharskiego i „Dominato-

rów”: Marka Kolbowicza, Adama Koro-

la, Konrada Wasielewskiego i Michała 

Jelińskiego. Rywalizacja w tej typowo 

wydolnościowo-wytrzymałościowej 

konkurencji odbyła się trzech kate-

goriach. Wśród pań najlepiej „wiosło-

wała” Paulina Olejnik (Kościan), Klau-

dia Nosek (Kościan) i Justyna Smejda 

(Świnica). W kat. dzieci wygrali: Lui-

za Rzepczyńska (Korzuchów), Kamil 

Sulgostowski (Gostyń Wlkp.) i Dag-

mara Motyka (Oława). W gronie męż-

czyzn wygrał Krzysztof Andrzejewski 

(Kościan) przed Michałem Statuckim 

(Szamotuły), a trzecie miejsce zajął Ra-

dek Kostek (Dzierżoniów).

Odsłonięcie replik medali
Gwiazdami X Festiwalu Gwiazd 

Sportu byli: Milena Rosner, Monika Py-

rek, Józef Szmidt, Józef Młynarczyk, 

Rafał Kubacki i Piotr Świerczewski. 

Wcześniej jednak odsłonięto repliki 

medali nieżyjących mistrzów sportu. 

Medal Haliny Konopackiej (pierw-

szej polskiej złotej medalistki IO – Am-

sterdam 1928, rzut dyskiem) odsłoniła 

Irena Szewińska – znakomita lekkoat-

letka, członek MKOl. Medal Janusza 

Kusocińskiego (mistrza olimpijskie-

go, rekordzisty świata) odsłonił Ry-

szard Stadniuk - medalista olimpijski, 

wiceprzewodniczący PKOl, zaś medal 

Stanisława Marusarza (wicemistrza 

świata w narciarstwie) - Adam Krze-

siński - medalista olimpijski, sekretarz 

PKOl. Po oficjalnych uroczystościach 

odbył się koncert zespołu De Mono 

i pokaz sztucznych ogni.

XIII Międzynarodowy Bieg 
„Cztery mile Jarka”

14 sierpnia, w ostatnim dniu Fe-

stiwalu Gwiazd Sportu, odbył się XIII 

Międzynarodowy Bieg „Cztery Mile 

Jarka”. Zawody poświęcone są pa-

mięci Jarosława Marca, mieszkań-

ca Dziwnowa, który zginął w wypad-

ku samochodowym 13 lat temu. Jarek 

był znakomitym sportowcem, lekko-

atletą. Specjalizował się w biegach na 

400 m i sztafecie 4x400 m. Reprezen-

tował nasz kraj na arenach krajowych 

i międzynarodowych. Gdyby nie boj-

kot Igrzysk Olimpijskich w Los Ange-

les (1984) przez kraje bloku wschod-

niego, wystąpiłby tam. 27 lipca minie 

równo 30 lat, kiedy w Białymstoku Ja-

rek z kolegami: K. Malakiem, P. Graj-

kiem i A. Zdunkiem, ustanowili rekord 

naszego województwa w sztafecie 

4x400 m. Ich wynik 3:14:33 min do 

dziś nie został pobity.

Na nartach można biegać również

po plaży, co prezentuje Józef Łuszczek

wzbudził spore zainteresowanie pla-

żowiczów. Wczasowicze rywalizowa-

li jednak w konkurencji pokrewnej 

– wyścigu na specjalnie skonstruowa-

nych nartach dla dwóch osób. A na-

grodą dla najlepszych były 3 puchary 

Józefa Łuszczka i Wojciecha Fortuny. 

Ta oryginalna konkurencja przyciąg-

nęła wielu obserwatorów, bo i zaba-

wa była przednia. W emocjonującej 

walce zwyciężyło małżeństwo Iwona 

i Maciej Król (Ludwików) przed Iwoną 

i Sebastianem Rzepczyńskimi (Kożu-

chów) oraz duetem Małgorzata Wój-

towicz i Jarosław Cynar (Wałbrzych).

Kolejna konkurencja to trójskok 

na plaży o puchar legendy światowe-

go trójskoku Józefa Szmidta. Nieste-

ty, pan Józef nie był obecny podczas 

Miss sportu: Rafał Kubacki 

udzielał cennych uwag tech-

nicznych podczas konkurencji 

przejścia pod poprzeczką

Zbigniew Wodecki rozgrzał publiczność 

żartami, a zauroczył pięknym koncertem

Za rok znów się spotkamy
Sobota była ostatnim dniem spor-

towych zmagań o puchary Gwiazd X 

Festiwalu Gwiazd Sportu. Dzień roz-

począł się meczem siatkówki plażowej: 

Gwiazdy Sportu – Władze Dziwnowa. 

Na turniej przybyła gwiazda świato-

wej siatkówki Milena Rosner, która 

w pierwszym secie wystąpiła gościnnie 

w drużynie gospodarzy. Jej znakomi-

ta gra zdecydowała o wygranej 21:17. 

W drugim secie Milena wsparła dru-

żynę Gwiazd Sportu. Początek drugiej 

partii należał zdecydowanie do druży-

ny z Dziwnowa. Kiedy wydawało się, że 

gospodarze wygrają, drużyna Gwiazd 

złapała drugi oddech i dzięki wspania-

łym zagrywkom Macieja Zegana i Apo-

loniusza Tajnera doprowadziła do re-

misu. Od tego stanu wynik zmieniał się 

jak w kalejdoskopie. I chyba tylko do-

Bogdan Wołkowski podczas 

prezentacji tricków bilardowych

„czarował” boule bilardowe. Mistrz tri-

cków bilardowych prezentował swo-

je umiejętności i organizował ciekawe 

konkursy dla turystów.

Wieczór należał do pięknych dziew-

cząt, które rywalizowały o miano „miss 

sportu”. W przerwach technicznych wi-

dzów bawił kabaret Rak. Do konkur-

su zakwalifikowało się 13 czarujących 

dziewcząt. Oprócz walorów estetycz-

nych, kandydatki musiały zaprezento-

wać swoją sprawność fizyczną – prze-

chodzenie pod poprzeczką do skoku 

wzwyż. W jury zasiadali oczywiście mi-

strzowie sportu.

Skuter ufundowany przez gminę 

Dziwnów, zaproszenie na Tour de Po-

logne (pobyt ufundowany przez Cze-

sława Langa), diadem od Miejskiego 

Przed ogłoszeniem wyników w konkursie 

Miss Sportu

Po meczu siatkówki plażowej

Gwiazdy Sportu - Władze Dziwnowa

Bieg memoriałowy poprzedziły

biegi dzieci i młodzieży

W biegu VIP-ów o Wielką Muszlę Burmi-

strza Dziwnowa zwyciężył M. Kasprzyk 

przed R. Zielińskim i T. Kucharskim
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Tuż przed startem do biegu

memoriałowego

Podczas tej edycji padł rekord fre-

kwencji. Do zawodów przystąpiło 198 

uczestników, a ukończyło 188. Zwy-

ciężył Michał Breszka (WSOSP Dęblin) 

z czasem 31,25 min, za nim finiszował 

Marcin Zagórny (Krosno Odrzańskie) 

- 31,36 min i Krzysztof Pokrzywiński 

(ZCh Police SA) - 34,08 min. Najszybszą 

kobietą została Danuta Pietruszyńska 

(Międzychód) - 38,10 min, przed Mał-

gorzatą Cichoszewską (SANA Kościan) 

- 44,47 min i Pauliną Jędryszczyk (Wał-

brzych) - 44,57 min.

W Biegu VIP-ów o „Wielką Muszlę 

Burmistrza Dziwnowa” kolejność była 

następująca: Marian Kasprzyk, Raj-

mund Zieliński i Tomasz Kucharski. 

Z mieszkańców Dziwnowa trasę biegu 

najszybciej pokonali Małgorzata Sych 

i Marcin Janawa.
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Od trzech lat ALMAMER Szko-

ła Wyższa wraz ze Stowarzyszeniem 

Wspierania Rozwoju Turystyki organi-

zuje ogólnopolski konkurs „Wawrzyn 

Polskiej Turystyki”. Kapitułę Konkursu, 

pod przewodnictwem Katarzyny So-

Wawrzyn Polskiej Turystyki

13 listopada 2011 r. w Zespole 

Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył 

się IX Regionalny Turniej w Piłce Siat-

kowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gmi-

ny Jastrząb Zofii Kosno - z okazji Świę-

ta Odzyskania Niepodległości.

Turniej rozpoczął gospodarz obiek-

tu, dyr. Zbigniew Sarnat, witając za-

proszonych gości, sekretarza gminy 

Jana Gulę i sekretarza TKKF Jastrząb 

Łukasza Bińkowskiego oraz zawodni-

ków. W trakcie swojego wystąpienia 

sekretarz w imieniu pani wójt wyraził 

ogromne zadowolenie z zaintereso-

wania turniejem. Zawodnikom życzył 

sportowej rywalizacji.

W turnieju uczestniczyło 6 drużyn, 

„Administrator” Radom, Wolanów, 

WDŚ Orońsko, „Czarny koń” Szydło-

wiec, Kowala oraz „Domino” Jastrząb.

Klasyfikacja końcowa turnieju

I miejsce – „Administrator” Radom

bierajskiej - podsekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Sportu i Turystyki, tworzą: 

bp Edward Janiak - przewodniczący 

Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzy-

mek w Episkopacie Polski, Ryszard 

Konwerski - prezes Polskiego Klubu 

Biznesu, Jan Korsak - prezes Polskiej 

Izby Turystyki, Kazimierz Kowalski 

- prezes zarządu Fundacji „Polish Pre-

stige Hotels”, prof. dr Janusz Merski 

- rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, An-

drzej Nierychło - redaktor, publicy-

sta TV Biznes, dr Witold Rybczyński 

- prezes Stowarzyszenia Wspierania 

Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke - 

prezes Polskiej Organizacji Turystycz-

nej, Władysław Jerzy Wężyk - zastęp-

ca sekretarza generalnego Krajowej 

Izby Gospodarczej.

Tegorocznym laureatem Wawrzy-

nu Polskiej Turystyki został Central-

ny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy 

Zarządu Głównego TKKF w Sierako-

wie. Wawrzyn odebrał prezes zarządu 

TKKF - Mieczysław Borowy.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Jastrząb

Organizatorzy ze zwycięzcami turnieju

II miejsce – Wolanów

III miejsce – „Czarny koń” Szydłowiec

Najwszechstronniejszym zawodni-

kiem był Rafał Faryna z „Administrator” 

Radom, natomiast najlepiej rozgrywa-

jącym siatkarzem - Andrzej Wojcieszak 

z Wolanowa. Zawody odbywały się na 

wysokim poziomie sportowym.

Ogólnopolska Inauguracja Światowego Dnia Marszu 

odbyła się 1 października w Porąbce. Organizatorem był Pa-

rafialny Klub Sportowy „Millenium” Porąbka przy udziale ZG 

TKKF w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia-

łej, Gminy Porąbka oraz PTTK Bielsko-Biała.

Organizatorzy wyznaczyli 7 tras, które wiodły malowni-

czymi szlakami Beskidu. Na trasy wyruszyło 1030 uczestni-

ków pod nadzorem przewodników górskich. Metę wyzna-

czono na stadionie LKS „Zapora” w Porąbce. Każdy uczestnik 

otrzymał okolicznościową czapeczkę oraz posiłek.

Na stadionie odbyły się liczne konkursy z nagrodami: 

konkursy sportowo-sprawnościowe, konkurs piosenki tury-

stycznej, konkurs wiedzy o powiecie bielskim. Do uatrakcyj-

nienia imprezy wystąpił zespół ZGREDYBILLIES.

Na zakończenie Światowego Dnia Marszu najliczniej re-

prezentowane szkoły i gminy otrzymały okolicznościowe 

puchary wręczane przez Jacka Falfusa – wiceprzewodni-

czącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki, Grzegorza Szatyńskiego – wicestarosty bielskiego 

oraz Antoniego Jazienickiego – przedstawiciela ZG TKKF 

w Warszawie.

Malownicze trasy Beskidów, liczny udział, sprawna or-

ganizacja oraz piękna pogoda sprawiły, że uczestnicy wyje-

chali bardzo zadowoleni z Porąbki.

Światowy Dzień Marszu „Porąbka 2011”

Pamiątkowymi pucharami za 

uczestnictwo we wszystkich edycjach 
Biegi dzieci

Przedszkolaki – „setka z olimpijczy-

kiem” dziewczęta: 1. Weronika Łu-

żyńska (UKL Ósemka Police), 2. Alek-

sandra Moszak (Leszno), 3. Justyna 

Witkowska (Gorzów Wlkp.)

Przedszkolaki – „setka z olimpijczy-

kiem” chłopcy: 1. Bartosz Musiał (Ko-

szalin), 2. Szymon Sokołowski (Szcze-

cin), 3. Igor Arczyński (Dziwnów)

Klasa I-II dziewczęta: 1. Gracja Kalibab-

ka (Dziwnów), 2. Wiktoria Bernaś (Dą-

browa Górnicza), 3. Aleksandra Dra-

czyńska (Łobez)

Klasa I-II chłopcy: Dawid Dzięcioł 

(Barlinek), 2. Bartosz Świątek (Buk),

3. Damian Dąbrowski (Szczecin)

Klasa III-IV dziewczęta: 1. Patrycja Łu-

żyńska (UKL Ósemka Police), 2. Daria Ba-

ranowska (MOKS Gim. 2 Nysa), 3. Marle-

na Szczepańska (MOKS Gim. 2 Nysa)

Klasa III-IV chłopcy: 1. Rafał Olender 

(UKL Ósemka Police), 2. Konrad Za-

wadzki (UKL Ósemka Police), 3. Jacek 

Kalibabka (Dziwnów)

Klasa V-VI dziewczęta: 1. Monika Pie-

truszyńska (Międzychód), 2. Sara Tka-

czuk (MOKS Gim. 2 Nysa), 3. Izabela 

Żelazna (MOKS Gim. 2 Nysa)

Klasa V-VI chłopcy: 1. Piotr Śrut-

ka (UKL Ósemka Police), 2. Jerzy Kali-

babka (Dziwnów), 3. Michał Hoszman 

(MOKS Gim. 2 Nysa)

Gimnazja dziewczęta: Joanna Mar-

mol (MUKS Gim. 2 Nysa), 2. Monika 

Prostak (Libero Banie), 3. Katarzyna 

Kecler (MLUKS Mokasyn Płoty)

Gimnazja chłopcy: 1. Przemysław Ku-

ligowski (MLUKS Trzebiatów), 2. Rado-

sław Stanisławski (MUKS Gim. 2 Nysa), 3. 

Krzysztof Sarkowicz (MUKS Gim. 2 Nysa)

W biegach dzieci startowało 159 

uczestników.

Organizatorzy biegu - LUKS „Bał-

tyk” Dziwnów - serdecznie dzięku-

ją za pomoc: Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Dziwnowie, Policji, Straży 

Miejskiej, pracownikom MOSiKu, Jed-

nostce Wojskowej 5018, pracowni-

kom Szczecińskiego Urzędu Morskie-

go i wszystkim, którzy się przyczynili 

do organizacji biegu.
■ Jerzy Janawa, LUKS „Bałtyk”

Najszybsi Dziwnowianie

biegu uhonorowali zostali: Kazimierz 

Biskupski (Gniezno), Jerzy Ocho-

ta (Police), Krzysztof Pieczyński (KB 

Maratończyk Team Szczecin) i Jaro-

sław Kosoń (Biegowy Serwis Interne-

towy Kołczewo).

Nagrody wręczali: Zofia i Marian 

Marcowie, burmistrz Dziwnowa Grze-

gorz Jóźwiak, przewodnicząca Rady 

Miejskiej Joanna Piwińska, wicemar-

szałek województwa zachodniopo-

morskiego Andrzej Jakubowski, Józef 

Łuszczek, Marek Łbik, Maciej Zegan, 

Marian Kasprzyk, Tomasz Kucharski, 

Lech Piasecki i Tomisław Tajner.
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6 grudnia 2011 r. otwarto w Pol-

sce siedem Orlików. W uroczystości 

w Turznie (gmina Łysomice, woj. ku-

jawsko-pomorskie) uczestniczył se-

kretarz stanu w ministerstwie sportu 

i turystyki Ryszard Stachurski. Jest to 

170. inwestycja tego typu w regionie 

i trzecia w gminie.

Jeden z tych siedmiu Orlików jest 

kolejnym 2012. Województwo kujaw-

sko-pomorskie należy do czołówki 

w kraju pod względem liczby odda-

nych obiektów, a gmina Łysomice ma 

trzy Orliki. Jeden przypada na trzy ty-

siące mieszkańców.

Oddany do użytku kompleks spor-

towy w Turznie jest większy od zwy-

kłych Orlików. Ma dwa boiska: piłkar-

skie - otoczone czterotorową bieżnią 

lekkoatletyczną i wielofunkcyjne - do 

siatkówki i koszykówki. Inwestycja 

kosztowała 1,5 mln zł. Koszty do stan-

dardowej wysokości 1 mln zł zostały 

pokryte w trzech równych częściach 

przez: Ministerstwo Sportu i Turysty-

ki, urząd marszałkowski i gminę, która 

dołożyła jeszcze pół miliona.

Program „Moje Boisko – Orlik 

2012” zaprezentował premier Do-

nald Tusk w swoim expose 23 listo-

pada 2007 r. Przewidziano w nim 

budowę ogólnodostępnych, bezpłat-

nych kompleksów boisk sportowych 

z szatniami i zapleczem socjalnym. 

Celem programu jest udostępnienie 

dzieciom i młodzieży nowoczesnej 

infrastruktury sportowej. Zainspiro-

wany został piłkarskimi mistrzostwa-

mi Europy, które Polska zorganizuje 

w 2012 r. razem z Ukrainą.
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Wizyta prezydenta w bielańskiej AWF
- Od pewnego czasu czekaliście pań-

stwo na wizytę prezydencką i jest mi 

bardzo miło, że mogę te oczekiwania 

zrealizować. Chcę zapewnić, że czuję 

się tak, jakbym dotknął marzeń mar-

szałka Piłsudskiego, marzeń, gorących 

myśli i emocji, które legły u podstaw 

decyzji o powołaniu przedwojenne-

go Centralnego Instytutu Wychowa-

nia Fizycznego, którego tradycję pań-

stwo dziedziczycie i pomnażacie. To 

były marzenia o nowoczesnej Polsce, 

o wyrywaniu się ku nowoczesnemu 

światu - powiedział prezydent Broni-

sław Komorowski na uroczystym po-

siedzeniu senatu warszawskiej Aka-

demii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego.

Według Bronisława Komorow-

skiego Polska potrzebuje nowoczes-

nej promocji, budowania marki kraju, 

a najlepiej temu służą sport, osiągnięcia 

zawodników i wielka gałąź turystyki.

Prezydent podkreślił także zasługi 

nauczycieli akademickich i trenerów 

w kształtowaniu postaw społecznych 

i stylu życia. Ich praca może pomóc 

zatrzymać narastającą falę chuligań-

stwa stadionowego. - To od kształto-

wania postaw i wrażliwości będzie 

zależeć, czy potrafimy obronić polski 

sport i jego przeżywanie – zaznaczył 

Bronisław Komorowski.

W rozmowie z rektor AWF Alicją 

Przyłuską-Fiszer prezydent intereso-

wał się także działalnością filii uczel-

ni w Białej-Podlaskiej. Pogratulował 

docentowi Kajetanowi Hądzelko-

wi, który otrzymał medal za zasługi 

dla AWF. Nauczyciel akademicki, wie-

loletni prezes Polskiego Związku Ko-

szykówki, członek zarządu PKOl jest 

czwartą osobą w historii uczelni uho-

norowaną tym medalem.

Przed udziałem w otwartym po-

siedzeniu senatu prezydent Komo-

rowski złożył kwiaty pod popiersiem 

marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja pierwszego 

roku akademickiego 1929/30 odby-

ła się 29 listopada 1929 r. Na pamiąt-

kę tego wydarzenia obchodzone jest 

dorocznie „Święto uczelni”. 8 czerw-

ca 1990 r. Sejm RP przywrócił uczel-

ni nazwę z 1938 r. - Akademia Wycho-

wania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie. Studenci zdobywają 

wiedzę na czterech wydziałach: reha-

bilitacji, turystyki i rekreacji, wycho-

wania fizycznego oraz wydziale wy-

chowania fizycznego i sportu w Białej 

Podlaskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie. Od lewej: prezydent RP, rektor AWF prof. 

nadzwyczajny dr. hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, szef Biura 

Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej

Fot. Jerzy Jakobsche

Kacper Filipowicz, zawodnik sto-

łecznego klubu 147Break wywalczył 

na Malcie złoty medal mistrzostw Eu-

ropy w snookerze zawodników do lat 

21. W finale warszawianin zwyciężył 

Szkota Michaela Leskiego 6:3.

Drużynie: Rafał Górecki, Marcin Ni-

tschke i Krzysztof Wróbel przypadł ty-

tuł wicemistrzowski.

Złoty medal ME do lat 21

w snookerze
17. Dzień Dziennikarza Sportowego

2 lipca po raz siedemnasty 

dziennikarze prasy, radia, telewizji, 

mediów elektronicznych i fotore-

porterzy na całym świecie obcho-

dzili Dzień Dziennikarza Sportowe-

go. Święto ustanowili uczestnicy 

kongresu Światowego Stowarzysze-

nia Prasy Sportowej (AIPS), który ob-

radował w Manchesterze w 1994 r.

Data tej uroczystości nie jest 

przypadkowa. To właśnie 2 lipca 

1924 r. ponad 500 dziennikarzy, 

a wśród nich polscy sprawozdawcy 

akredytowani przy Igrzyskach VIII 

Olimpiady w Paryżu, powołało do 

życia AIPS, jedyną uznawaną przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpij-

ski organizację dziennikarzy spor-

towych.

Centralna uroczystość odbyła się 

dzięki uprzejmości Jacka Czauder-

ny w Sports Bar&Restaurant Bar na 

stadionie warszawskiej Legii. Życze-

nia braci dziennikarskiej przekaza-

li obecni na uroczystości: sekretarz 

stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-

styki Ryszard Stachurski oraz pre-

zes Polskiego Komitetu Olimpijskie-

go Andrzej Kraśnicki.

Dziennikarze sportowi w dniu swojego święta na stadionie Legii Warszawa - fot. Jan Rozmarynowski

Christo Stoiczkow konsulem Bułgarii
w Hiszpanii

Z
nany w niedalekiej prze-

szłości bułgarski interna-

cjonał piłkarski Christo 

Stoiczkow mianowany 

został konsulem honoro-

wym tego kraju w Hiszpanii. Najbar-

dziej znany w historii bułgarskiego 

sportu piłkarz i trener będzie odpo-

wiadał w konsulacie w Barcelonie 

za rozwój stosunków między dwo-

ma państwami Unii Europejskiej, 

a zwłaszcza w dziedzinie kultury, eko-

nomii i wychowania. Bułgar jest także 

doradcą ds. sportu prezesa rosyjskie-

go klubu piłkarskiego Rostów nad 

Donem.

4
7-letni Stoiczkow występo-

wał m.in. w barwach He-

bros, CSKA Sofia, FC Barcelo-

na (1990-1995 i 1996-1998), 

AC Parma, Al-Nasr, Chica-

go Fire i DC United. Zagrał w 455 me-

czach i strzelił 219 bramek. Reprezen-

tacyjną koszulkę przywdział w latach 

1986-1999 - 83 razy i bramkarzy poko-

nał 37 razy.
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84 gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu

we Władysławowie
Szachowe mistrzostwa Europy

55

Brązowy medal mistrzostw Europy w szachach szybkich 

w Warszawie zdobył zawodnik stołecznego Klubu 

Szachowego Polonia Robert Kempiński. Patronat nad 

imprezą sprawowali prezydent RP Bronisław Komorowski 

i Parlament Europejski.

Triumfatorem mistrzostw został Gruzin Baadur Dżobawa, 

który w trzynastu partiach zdobył 11 punktów. Drugi był 

Rosjanin Sanan Siugirow, który podobnie jak Kempiński 

zgromadził 10,5 pkt.

W Pałacu Kultury i Nauki wystąpiła renomowana szachistka 

węgierska, 35-letnia Judit Polgar, rywalizująca od 

młodości, i to z powodzeniem, z mężczyznami. Polgar nie 

zrezygnowała ze startu w warszawskich zawodach, mimo że 

zachorowały jej dzieci - Olivier i Hanna.

Najmłodszą uczestniczką warszawskiego turnieju była 

5-letnia Helena Kucharska z Uczniowskiego Klubu 

Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie 

(ur. 14 czerwca 2006 r.), mająca już IV kategorię rankingową 

i brązowy medal otwartych mistrzostw Małopolski 

przedszkolaków.

W turnieju wzięli udział także rówieśnicy Helenki, urodzeni 

we wcześniejszych miesiącach 2006 r.: Aleksander 

Mickielewicz (UKSz Hetman Warszawa), Jerzy Rzeńca 

(Międzyrzec Podlaski) oraz Julia Soćko (Warszawa), córka 

Moniki Soćko, jedynej polskiej szachistki z tytułem męskiego 

arcymistrza.

Najstarszym uczestnikiem szachowych mistrzostw Europy 

był 84-letni Stanisław Szczepaniec z Warszawy. W pierwszej 

rundzie, w „pojedynku pokoleń”, pokonał młodszego o 74 

lata Szymona Sienkiewicza z Łomży.

W gronie 128 kobiet grały srebrne medalistki niedawnych 

drużynowych mistrzostw Europy w szachach klasycznych 

- Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław), Joanna Majdan-

Gajewska (AKSz Hetman Politechnika Koszalińska) oraz 

Katarzyna Toma (KSz Drakon Lublin). Najlepsza okazała się 

Judit Polgar - 9,5 pkt., za nią uplasowały się: Iweta Rajlich, 

Jolanta Zawadzka (obie KSz Polonia Warszawa), Katarzyna 

Adamowicz (AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska), 

Rosjanka Wiktoria Tarasowa i Aleksandra Lach (UKS Czarny 

Koń Olkusz) - wszystkie po 8,5 pkt.

W szachach błyskawicznych złoty medal zdobył Hrant 

Melkumjan (Armenia), srebrny Aleksiej Driejiew (Rosja), 

a brązowy Radosław Wojtaszek z MTS Kwidzyn.

W zawodach udział wzięło 750 osób w wieku od pięciu do 85 

lat, w tym aż 62 miały tytuł arcymistrza, 346 nie przekroczyło 

18. roku życia, a 27 ukończyło 60 lat.

Kapituła Fundacji Aleja Gwiazd Sportu we 

Władysławowie wyróżniła 5 sierpnia 2011 r. pięć osób: 

Jerzego Klempela, Sławomira Szmala, Jerzego 

Młynarczyka, Marcina Dołęgę oraz Annę Rogowską.

Jedyna w tym gronie kobieta to należąca do światowej 

czołówki tyczkarek brązowa medalistka olimpijska 

z Aten w 2004 r., mistrzyni świata z 2009 r. z Berlina, 

a także zdobywczyni dwóch medali halowych 

mistrzostw globu: srebrnego w Moskwie w 2006 r. oraz 

brązowego w Dausze w 2010 r. Jest rekordzistką Polski: 

na stadionie - 4,83 m oraz w hali - 4,85 m.

Gwiazdy mają też dwaj piłkarze ręczni: zmarły w 2004 r.

brązowy medalista olimpijski z Montrealu w 1976 r. 

Jerzy Klempel oraz uznany za najlepszego zawodnika 

świata w 2009 r., dwukrotny (srebrny i brązowy) 

medalista MŚ Sławomir Szmal. Uznanie kapituły znalazł 

także trzykrotny złoty medalista mistrzostw świata 

w wadze 105 kg sztangista Marcin Dołęga. 

Piątą gwiazdą może szczycić się koszykarz, a obecnie 

profesor prawa, polityk, poseł IV kadencji Sejmu i były 

prezydent Gdańska - Jerzy Młynarczyk. Startował 

w igrzyskach olimpijskich w Rzymie, gdzie Polska zajęła 

siódme miejsce. W reprezentacji rozegrał 112 meczów.

W kolejce do odsłonięcia swojej spiżowej, osadzonej 

w granitowej płycie gwiazdy czekają także Justyna 

Kowalczyk i Adam Małysz.

Idea Alei Gwiazd narodziła się za sprawą 

niezmordowanego Jerzego Szczepankowskiego 

w 2000 r. w celu uhonorowania ludzi zasłużonych dla 

sportu - zawodników, trenerów i działaczy. Od tamtego 

czasu każdego roku, w środku lata, organizowane są 

kolejne edycje, podczas których laureaci odsłaniają 

spiżowe, oprawione granitowymi płytami gwiazdy 

z własnym imieniem i nazwiskiem oraz reprezentowaną 

dyscypliną sportu. Aktualnie w Alei znajdują się 84 

gwiazdy.

W 2010 r. kapituła Fundacji Aleja Gwiazd Sportu 

wyróżniła: trójskoczka Józefa Szmidta, siatkarza 

Daniela Plińskiego, pięściarza Jerzego Rybickiego, 

zapaśnika Andrzeja Wrońskiego oraz judokę, później 

trenera Ryszarda Zieniawę.

Stulatek przejechał na rowerze 
stacjonarnym 25 km w godzinę
Rześki staruszek, liczący sobie 100 wiosen Francuz 

Robert Marchand ustanowił swoisty rekord świata. 26 

listopada 2011 r. przejechał w centrum fitness w mieście 

Amiens na rowerze stacjonarnym 25 km w 60 minut.

Z rowerem stacjonarnym nie rozstaje się właściwie 

tylko wtedy, kiedy musi pojechać gdzieś samochodem. 

Pan Marchand, z zawodu nauczyciel wychowania fizycz-

nego, przeszedł na emeryturę w wieku 89 lat. Jego przy-

jaciele liczą, że wyczyn zostanie zapisany w Księdze Re-

kordów Guinnesa.

- Gratuluję wszystkim wyróżnionym, 

którzy stali się cząstką panteonu chwa-

ły sportu polskiego. Nam jest potrzeb-

ny taki panteon chwały, poczucie, że 

w ramach polskiej wspólnoty mamy 

sukcesy i w dziedzinie sportu - powie-

dział prezydent RP Bronisław Komo-

rowski podczas uroczystości włączenia 

kolejnych dziesięciu wybitnych zawod-

ników pierwszej dekady XXI wieku do 

„Galerii Sławy Polskiego Sportu”.

Zdaniem kapituły pod przewod-

nictwem znanego kierowcy rajdowe-

go Sobiesława Zasady na wyróżnie-

nie tym razem zasłużyli: Leszek Blanik 

(gimnastyka), Adam Małysz (skoki nar-

ciarskie), Justyna Kowalczyk (biegi 

narciarskie), Otylia Jędrzejczak (pły-

wanie) i dwie osady wioślarskie: Adam 

Korol, Marek Kolbowicz, Michał Je-

liński, Konrad Wasielewski (czwór-

ka podwójna) oraz Robert Sycz i To-

masz Kucharski (dwójka podwójna 

wagi lekkiej).

W Belwederze zabrakło przebywa-

jącej w Finlandii Justyny Kowalczyk, 

w imieniu której dyplom odebrał jej 

ojciec Józef, oraz przygotowującego 

się do startu w Rajdzie Dakar Adama 

Małysza. Za wyróżnienie podziękował 

prezes Polskiego Związku Narciarskie-

go Apoloniusz Tajner.

Przed dziesięcioma laty specjal-

nie powołana i pracująca pod prze-

wodnictwem red. Tadeusza Olszań-

skiego Wielka Kapituła wytypowała 

dwudziestkę najlepszych polskich spor-

towców XX wieku.

Znaleźli się w niej: Waldemar Ba-

szanowski (podnoszenie ciężarów), 

Zygmunt Chychła (boks), Bronisław 

Czech (narciarstwo), Kazimierz Deyna 

(piłka nożna), Jadwiga Jędrzejowska 

(tenis), Teodor Kocerka (wioślarstwo), 

Halina Konopacka, Robert Korzeniow-

ski, Zdzisław Krzyszkowiak (wszyscy 

lekkoatletyka), Jerzy Kulej (boks), Ja-

nusz Kusociński (lekkoatletyka), Sta-

nisław Marusarz (narciarstwo), Janusz 

Peciak-Peciak (pięciobój nowoczesny), 

Zbigniew Pietrzykowski (boks), Janusz 

Sidło, Irena Szewińska, Józef Szmidt 

(wszyscy lekkoatletyka), Ryszard Szur-

kowski (kolarstwo), Stanisława Wala-

siewicz (lekkoatletyka) i Sobiesław Za-

sada (rajdy samochodowe).

Decyzją kapituły do tej dwudziest-

ki dodano nazwisko Małysza, który 

„efektownie wprowadził polski sport 

w XXI stulecie”.

Po dziesięciu latach Sobiesław Za-

sada wystąpił do Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego z inicjatywą kontynu-

owania akcji wyłaniania najlepszych 

sportowców. Zaproponował, aby co 

dziesięć lat wybierać wybitnych zawod-

ników dekady, którzy będą uzupełniali 

powstałą w 2001 r. listę, tworząc w ten 

sposób „Złotą Galerię Gwiazd Polskie-

go Sportu”.

Powołano Wielką Kapitułę, w któ-

rej znaleźli się m.in. wszyscy żyjący lau-

reaci z listy XX w., byli oraz obecny pre-

zes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

przedstawiciele prezydenta, Minister-

stwa Sportu i Turystyki, prezes Polskiej 

Akademii Nauk, działacze i dziennika-

rze sportowi. Kolejni zawodnicy uzu-

pełnią „Galerię Sławy Polskiego Spor-

tu” za dziesięć lat.

Wybitni sportowcy w „Galerii
Sławy Polskiego Sportu”

Rekord świata w nurkowaniu – 283 m
Warszawianin Krzysztof Starnawski osiągnął w Morzu Czerwonym 

u wybrzeży egipskiego Dahabu głębokość 283 m. Jego wyczyn to rekord globu 

w nurkowaniu na obiegu zamkniętym i rekord Polski w nurkowaniu głębokim. 

Ustanowienie rekordowego wyczynu zabrało Starnawskiemu dziewięć godzin. 

Dotychczas rekord – 270 m - należał od 28 października 2004 r. do nieżyjącego 

już Australijczyka Davida Shawa.

Mistrzostwa świata w warcabach juniorów
Władysław Daliga zajął w Mińsku Mazowieckim szóste miejsce w mistrzo-

stwach świata w warcabach juniorów. Jedenasta lokata przypadła Arlecie Flizi-

kowskiej. Złote medale wywalczyli Białorusinka Olga Fedorowicz i Rosjanin Ja-

nur Szajbakow.

Nagroda imienia 
Piotra Nurowskiego 2011

Złoty medalista w skoku o tyczce 

lekkoatletycznych mistrzostw świa-

ta w południowo-koreańskim Dae-

gu Paweł Wojciechowski uznany 

został Sportowcem Roku 2011 i uho-

norowany nagrodą sportową Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego im. Piotra 

Nurowskiego. Szkoleniowiec Wojcie-

chowskiego, Włodzimierz Michalski 

został Trenerem Roku 2011.

Tytułem Drużyna Roku 2011 uho-

norowano reprezentację Polski siat-

karzy, która zajęła III miejsca w Lidze 

Światowej i mistrzostwach Europy oraz 

II w Pucharze Świata, dzięki czemu za-

pewniła sobie prawo startu w igrzy-

skach XXX olimpiady w Londynie.

Ustanowiona w kwietniu 2009 r. 

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa 

PKOl nawiązuje do przyznawanej w la-

tach 1927-1938 Nagrody Państwowe-

go Urzędu Wychowania Fizycznego 

i Przysposobienia Wojskowego.

Nagroda EOC dla Tobiasza Lisa
Młody, utalentowany polski kolarz, 

zaledwie 16-letni Tobiasz Lis został 

pierwszym laureatem nagrody Narodo-

wych Komitetów Europy (EOC) dla mło-

dego sportowca, który rokuje najwięk-

sze nadzieje na sukcesy w przyszłości.

Tobiasz Lis trenuje kolarstwo 

w Ludowym Klubie Sportowym Zie-

mia Opolska. W lipcu zdobył złoty me-

dal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży 

Europy w tureckim Trabzonie, w wy-

ścigu ze startu wspólnego.

Nagroda im. Piotra Nurowskiego, 

tragicznie zmarłego w katastrofie prezy-

denckiego samolotu prezesa Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego i członka Komi-

tetu Wykonawczego EOC, została usta-

nowiona przez EOC pod koniec 2010 r.
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Grad medali dla

Worek medali z mistrzostw Europy 

w karate tradycyjnym seniorów 

i juniorów przywieźli z Jerozolimy 

reprezentanci Polski. Seniorzy 

wywalczyli 16 medali: 8 złotych,

2 srebrne i 6 brązowych. Juniorom 

przypadło 15 krążków: 6 złotych,

tyle samo srebrnych i 3 brązowe.

Gra w rugby przez 24 godziny
Najdłuższy w historii mecz rugby rozegrany został w miej-

scowości Congleton, w północno-wschodniej części Wielkiej 

Brytanii. Zmierzyły się drużyny Congleton Bears i Mali Lions. 

Lepszy okazał się zespół Mali Lions, wygrywając 889:715. Na 

boisku zaprezentowało się 44 zawodników. Kiedy zakończy-

li rekordowy występ, zegar pokazał, że grali przez 24 godzin, 

pięć minut i dwanaście sekund.

biało-biało-czerwonychczerwonych
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witryna księgarska witryna 
księgarska

Album „Kazimierz Górski i jego Orły” 

trafił do rąk sympatyków tego niezwy-

kłego człowieka i jego podopiecznych. 

W obecności znakomitych przed laty pił-

karzy, działaczy sportowych odbyła się na 

warszawskiej „Legii” jego prezentacja. Po-

wstał z myślą o człowieku, którego kocha 

cała Polska. - Kazimierzowi Górskiemu za-

wdzięczamy my, piłkarze i kibice, tak wiele. 

Dzięki niemu byliśmy na piłkarskim szczy-

cie – powiedział podczas prezentacji albu-

mu mistrz olimpijski z Monachium i zara-

zem prezes Stowarzyszenia Orły Górskiego 

– Lesław Ćmikiewicz.

Powstały z okazji 90. rocznicy urodzin 

Kazimierza Górskiego i 40-lecia objęcia przez 

niego funkcji selekcjonera reprezentacji na-

rodowej album na ponad dwustu stronach 

jeszcze bardziej przybliża popularnego szko-

leniowca, uznanego za najlepszego polskie-

go trenera w XX wieku.

Autorka pozycji Marlena Wilbik poprosi-

ła o wypowiedzi wiele słynnych postaci. Kazi-

mierza Górskiego wspominają prezydent RP 

Bronisław Komorowski oraz jego poprzed-

nicy Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa 

i Wojciech Jaruzelski, premier Donald Tusk, 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Jerzy Buzek, prezydenci FIFA Joseph Blatter 

i UEFA Michael Platini oraz znani sportowcy, 

m.in. Irena Szewińska, Czesław Lang i Krzysz-

tof Hołowczyc.

W publikacji można znaleźć wiele intere-

sujących opowieści, okraszonych słynnymi 

już powiedzonkami Kazimierza Górskiego: im 

dłużej my przy piłce, tym krócej oni, piłka jest 

okrągła, a bramki są dwie, chodzi o to, żeby 

strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.

Kazimierz Górski i jego Orły

Książka „MESSI – historia chłopca, który 

stał się legendą” wyszła spod pióra włoskie-

go dziennikarza sportowego, Luki Caioli. To 

kolejna biografia piłkarskiej sławy, po Ronal-

dinho, Fernando Torresie i Zinedinie Zidane. 

Polskie wydanie tej książki zostało specjalnie 

uaktualnione i wzbogacone o dodatkowe 

rozdziały. Caioli kreśli w swojej książce histo-

rię tego wyjątkowego chłopca i mężczyzny, 

skromnego i oszczędnego w słowach. Mógł 

to zrobić, bowiem uwzględnił wiele faktów 

i ciekawostek z życia Messiego. Dotarł do 

jego rodziców, przyjaciół i trenerów.

MESSI

Najlepszą recenzję książce, w której 

świetni zawodnicy - wielokrotny mistrz Pol-

ski Marcin Szafrańskim i aktualny mistrz 

Polski Maciej Bydliński - dzielą się swo-

im doświadczeniem, wystawił 65-letni dziś 

pierwszy polski medalista mistrzostw świa-

ta w narciarstwie alpejskim Andrzej Bachle-

da-Curuś, pisząc: „z ciekawością otwarłem na 

kolanach laptop, a po chwili otwarłem i moją 

gębę – z wrażenia. Książka sprostała zadaniu 

w sposób znakomity. Gratulacje dla obu au-

torów”. Nic dodać, nic ująć.

Narciarstwo
Od amatorów do zawodowców

Giggs to jedna z piłkarskich legend. Uro-

dzony 29 listopada 1974 r. w stolicy Walii Car-

diff, potrafi świetnie sobie radzić na boisku 

– zarówno na pozycji lewego pomocnika, le-

woskrzydłowego, środkowego pomocnika, jak 

i cofniętego napastnika. Giggs, najlepszy pił-

karz w Anglii w sezonie 2008/2009, przeszedł 

do historii Manchesteru United jako zawodnik, 

który nigdy nie dostał czerwonej kartki. 1 lute-

go 2011 r. uznano go za piłkarza wszech cza-

sów klubu z Old Trafford. Warto sięgnąć po te 

publikację. Można się z niej dowiedzieć, co my-

ślą o Giggsie m.in. David Beckham, Ole Gunnar 

Solskjaer, Wayne Rooney i sir Alex Ferguson.

GIGGS
Moje życie, moja historia

„Kiedy zakończyłem karierę trenerską 

postanowiłem spisać swoje doświadcze-

nia i wnioski. Szybko pojawiały się kolejne 

kartki, bo na to sportowe życie złożyło się 

wiele interesujących zdarzeń. Musiałem 

spisać doświadczenia i wnioski”- powie-

dział jeden z najznakomitszych trenerów 

zapaśniczych świata, Janusz Tracewski.

To właśnie on jest twórcą sukcesów 

polskich zapaśników w stylu klasycznym. 

Jego podopieczni zdobyli w imprezach 

najwyższej rangi - igrzyskach olimpij-

skich, mistrzostwach świata i Europy - 56 

medali: 12 złotych, 25 srebrnych i 19 brą-

zowych.

Zapasy w drodze do mistrzostwa

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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