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„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić” - Mark Twain
Od czerwcowego wydania 1/2012 biuletynu „Sport dla wszystkich” mieliśmy możliwość bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w wydarzeniach sportowych najwyższej rangi, jakimi były
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a następnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
Zarówno jedna, jak i druga impreza pozostawiły niedosyt wynikający z tego, że nasze reprezentacje nie spełniły oczekiwań kibiców i działaczy.
Moim celem nie jest jednak ocena wyników i szukanie winnych tych niepowodzeń. Jestem
przekonany, że praca u podstaw związana z popularyzacją idei sportu dla wszystkich, polegająca
na uczeniu aktywności fizycznej „od przedszkola do seniora”, przyniesie oczekiwane efekty sportowe i zdrowotne w przyszłości.
Jako wzór godny naśladowania stawiam przedszkola sportowe, gdzie maluchy od 3. roku życia uczą się rytmiki, tańca, umiejętności przewracania, mają sportowe zajęcia ogólnorozwojowe,
a także wychowanie patriotyczne. 5-7-latki uprawiają już bezpieczne sporty uczące odpowiednich zachowań, szacunku dla rywala i umiejętności obrony. Takim wzorem godnym naśladowania jest Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek” w Niepołomicach, prowadzone przez Mistrza
Świata i Europy w Karate Tradycyjnym - Pawła Janusza, znakomitego zawodnika i wychowawcę (przy wsparciu władz miasta, burmistrza Romana Ptaka, a wcześniej Stanisława Kracika – ojca
chrzestnego pomysłu).

Wszystkim naszym członkom,
sympatykom i osobom
wspierającym sport dla
wszystkich
wielu sukcesów zawodowych
w Nowym 2013 Roku
życzy
Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich

Dzieci z tego przedszkola przyciągnęły następnie rodziców, którzy wieczorami korzystają
z sali i ćwiczą, poprawiając swoją kondycję. Aby jednak takie przedszkola przyjęły się szeroko,
niezbędne są regulacje prawne, w wyniku których badania maluchów uprawiających sport byłyby nieodpłatne i ogólnodostępne (obecnie to strata minimum 2 dni pracy i ok. 400 zł opłata od
1 dziecka rocznie). Rodziców mających 2-3 dzieci po prostu na to nie stać.
Jak ważny jest ruch w naszym życiu, pokazują badania naukowców niemieckich, którzy
stwierdzili, że po nowotworach i nadciśnieniu tętniczym brak ruchu jest najczęstszą przyczyną
zgonu. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej minął bardzo szybko. Rok to bardzo krótki okres.
Apeluję do Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz do Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki o wspólny spójny program co najmniej na dekadę 2013-2023, którego celem będzie ułatwienie tworzenia kultury aktywności fizycznej „od
przedszkola do seniora” w oparciu o zasadę społeczeństwa aktywnego i otwartego na wszystkie
grupy wiekowe, w tym również osoby niepełnosprawne.

Przewodniczący Rady Programowej
Redaktor Naczelny
■ Antoni Bara
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Tradycyjnie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), na podobnych zasadach co w latach ubiegłych, zostanie zorganizowany Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Na spotkaniu ministrów sportu
Unii Europejskiej w Brukseli zapadła decyzja o akceptacji Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich w całej UE.
Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Polsce jest po raz 5. Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynację turnieju i jego ocenę na szczeblu
krajowym prowadzi Centralna Komisja Turniejowa.
Koordynację i nadzór nad turniejem na szczeblu wojewódzkim prowadzą Wojewódzkie Komisje Turniejowe.
Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje
własnego koordynatora albo zleca to
zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.
Tradycyjnie celem głównym imprezy jest aktywizacja ruchowa jak
największej liczby naszych obywateli,
szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie
prowadzą aktywnego fizycznie trybu
życia.
W Sportowym Turnieju Miast
i Gmin startować mogą wszyscy
mieszkańcy danego miasta lub gminy
zameldowani na pobyt stały lub czasowy - osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci,
pracownicy działających na danym terenie firm, wczasowicze itp.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach turniejowych:

grach sportowych, zawodach (np. tanecznych, wędkarskich), turystyce lub innej formie aktywności ruchowej.
Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie
w następujących grupach:
I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców
IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
V od 40 do 100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców
Kryteria decydujące o punktach zdobytych
przez dane miasto lub gminę:
1. Porównanie procentowe liczby osób startujących
w turnieju z ogólną liczbą mieszkańców.
2. Środki finansowe miasta lub gminy wydatkowane
na kulturę fizyczną – zgodnie z wykonanym budżetem za rok 2012, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
3. Przeprowadzenie, wraz z opracowaniem wyników,
sprawdzianu wydolności organizmu pod nazwą
Test Coopera. O zajętym miejscu decyduje liczba
startujących 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.
-

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

Z życia federacji
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aktywności fizycznej
Europejczyków

Kalendarz imprez na 2013 r.

Temat numeru

Salezjańskiej, Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej,
Ogólnopolskie sympozjum
naukowe, Posiedzenie Zarządu
Polisportive Giovanili Salesiane
International
XV Krajowy Zjazd Szkolnego
Związku Sportowego
8.09.2012 r. Kierunki działania
stowarzyszenia na następne lata,
władze SZS na kadencję 2013-2016
Ringo w 2012 r. – wizytówką
sportu dla wszystkich (jako
sport narodowy)
Prezentacja polskiej gry
sportowej na V Światowych
Igrzyskach Gier i Sportów dla
Wszystkich w Šiauliai (Szawle)
na Litwie
20 lat Towarzystwa Miłośników
Gier Umysłowych
Spotkanie jubileuszowe,
konferencja popularno-naukowa
„Homo Ludens – gra jest starsza
od kultury”, wystawy
XI Mistrzostwa Polski
Othello 2012

Bliższe informacje oraz regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl, po rozstrzygnięciu konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
na dofinansowanie tego zadania.
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Światowe Igrzyska Gier Tradycyjnych
Reprezentacja Polski na V Światowych Igrzyskach Gier i Sportu dla
Wszystkich w Šiauliai 2012 (Litwa)
„Jesteśmy narodem posiadającym piękną i bogatą tradycję
we wszystkich działach kultury. Mało jednak mamy skłonności
do badania tej tradycji, a najmniej bodaj – do pielęgnowania
tych elementów, które dadzą się pogodzić
z wymaganiami życia nowoczesnego”
E. Piasecki, „Wychowanie Fizyczne”, nr , marzec 1928, s. 11-115

Historia Światowych Igrzysk Gier
i Sportów dla Wszystkich jest stosunkowo krótka i sięga 1992 r. Po raz
pierwszy igrzyska te zorganizowały Niemcy w mieście Bonn. Następne
igrzyska zorganizowała stolica Tajlandii Bangkok w 1996 r., a potem Hanower (Niemcy) w 2000 r. Następne
igrzyska planowane w Montrealu na
2004 r. nie doszły do realizacji. Na dwa
tygodnie przed terminem oficjalnego otwarcia tych igrzysk wszystkie delegacje otrzymały informację, że impreza nie odbędzie się. Trzeba było
czekać następnych osiem lat, aby ponownie wziąć udział w igrzyskach gier
i sportów dla wszystkich, których organizację przyznano tym razem Pusan, drugiemu co do wielkości miastu
Korei Południowej.

6 sport
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Ostatnie igrzyska odbyły się
w Šiauliai (Litwa). Już dziś wiemy, że
VI Światowe Igrzyska Gier i Sportów
dla Wszystkich w 2016 r. odbędą się
w Dżakarcie, stolicy Indonezji. Jak się
łatwo domyślić po przeczytaniu wprowadzenia, igrzyska tego typu odbywają się w cyklu czteroletnim, a gry,
sporty oraz inne formy aktywności fizycznej są wybierane drogą wielokrotnej ewaluacji polegającej na sprawdzeniu ich „tradycyjności”.
W litewskim mieście Šiauliai
(Szawle) zwanym „Miastem Słońca”
odbywały się od 5 do 11 lipca 2012 r.
V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla
Wszystkich, w ramach których organizowane są Igrzyska Gier Tradycyjnych
przez TAFISA (The Association For International Sport for All - Światowa Orga-

nizacja Sportu dla Wszystkich) wraz
z UNESCO pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Kulturowe znaczenie gier

Naczelnym celem tych igrzysk jest
przede wszystkim poszerzenie wiedzy
społeczeństwa na temat kulturowego
znaczenia gier tradycyjnych wywodzących się z poszczególnych regionów,
a także zachęcenie społeczeństwa do
podejmowania aktywności w obszarze kultury fizycznej. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Igrzysk jest włączenie nieolimpijskich, tradycyjnych
dyscyplin sportowych do światowego obiegu, co pozwala na zwiększenie
i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej różnic etnicznych w tej
sferze kultury.
Jak pisała Lorraine Barbarash, autorka „Multicultural Games”, „wielokulturowe, wieloetniczne podejście
do edukacji zapewni dzieciom informacje, które będą mogły wykorzystać do tworzenia własnych opinii
i ścieżek w ich własnym życiu. Szkoły, obozy, zajęcia młodzieżowe muszą odzwierciedlać etniczną, rasową i kulturową różnorodność miasta
czy regionu, w którym są wychowani” [L. Barbarash, Multicultural Games,
Human Kinetics, Champaign, Illinois
1997]. Każda kultura bowiem w dziejach swojej historii wypracowała swoiste, sobie tylko właściwe gry/sporty,
które obok języka, ubioru czy tradycji
kulinarnych stanowią dziedzictwo danego narodu. W dbałości zatem o ciągłość tej tradycji, przekazywanie jej
kolejnym pokoleniom - taka impreza, o międzynarodowym, ba światowym wymiarze jest jak najbardziej zasadna.

Program igrzysk

W tym duchu w ostatnim Światowym
Festiwalu Gier Sportów Tradycyjnych
w Siauliai udział wzięło ponad 7 tys.
reprezentantów z 62 krajów ze wszyst-

kich kontynentów oraz ponad 100 tys.
widzów z Litwy i zagranicy.
Jednym z siedmiu symboli miasta
jest rzeźba przedstawiająca słonecznego chłopca – Strzelca, którą wybrano na symbol tegorocznych igrzysk.
Program igrzysk 2012 był bardzo
bogaty i obejmował m.in. ceremonie:
rozpoczęcia i zamknięcia igrzysk, mistrzostwa w dyscyplinach nieolimpijskich (w kategorii sportów dla wszystkich), tradycyjne zawody sportowe (np.
w piłce nożnej dziewcząt, karate w kategorii dzieci, zawody baloniarskie), festiwal gier/sportów i innych aktywności wywodzących się z poszczególnych
tradycji kulturowych (zurkhaneh, hurling, pierścieniówka i in.) oraz różnego
rodzaju konkursy sportowe dla osób
niepełnosprawnych (taniec na wózkach, podnoszenie ciężarów z ławeczki na leżąco, siatkówka na siedząco).
Wszystkim tym imprezom nieustannie towarzyszyła muzyka: ludowa, klasyczna i współczesna (np. lokalna, afrykańska, azjatycka). Uczestnicy
oraz odwiedzający mieli również szansę na włączanie się w wydarzenia
kulturalne, konferencje naukowe
i seminaria. Dzięki tak różnorodnemu
programowi na tydzień miasto Šiauliai zamieniło się w stolicę najrozmaitszych form aktywności fizycznej,

kulturalnej i intelektualnej – w wielki
festiwal kulturowy!

Uroczyste otwarcie

Niezwykle widowiskowa okazała się
Ceremonia Otwarcia Igrzysk. Uroczystość ta rozpoczęła się w godzinach
popołudniowych i trwała do późnych godzin wieczornych. Delegacje
ze wszystkich krajów biorące udział
w festiwalu zebrały się w wyznaczonym miejscu i przemaszerowały ulicami miasta w kierunku Głównej Areny,
gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. Ceremonię otwarcia igrzysk
rozpoczęto przedstawieniem historii
miasta-organizatora przez litewskich
artystów, którzy zaprezentowali krótkie sekwencje tematyczne związane
z ich dziedzictwem narodowym. Wykorzystując muzykę, grę świateł oraz
odpowiednią interpretację aktorską,
umożliwili oglądającym lepsze zrozumienie kultury swojego regionu.
Miasto Słońca budzi się do życia pięknym wschodem słońca, które
rozpoczyna się od Wieży Katedralnej,
docierając do najdalszych zakątków
miasta, zarażając mieszkańców optymizmem i radością życia. Mieszkańcy
radością tą chętnie dzielą się z ludźmi, których spotykają na swojej drodze życia. Uśmiechają się i mówią, że

życie w Mieście Słońca jest ich szczęściem i przeznaczeniem.
Nie jest istotne, że w 1236 r. Litwinów tu jeszcze nie było. Jednak ówcześni kronikarze musieli odnotować,
że Litwini zwyciężyli w bitwie pod
Szawlami. W pobliżu tego miasta prysły nadzieje Kawalerów Mieczowych
na opanowanie kraju Litwinów, gdyż
mieszkali tu odważni i silni ludzie.
Wtedy świat po raz pierwszy w swoich kronikach zapisał nazwę Šiauliai,
a Litwini jako sztandar zwycięstwa
wybrali samo Słońce, nazywając to
miasto „Miastem Słońca”. Do dziś w żyłach obecnych mieszkańców miasta
płynie krew średniowiecznych rycerzy
walczących o to miejsce [www. Siauliai 2012.lit, odwiedzana 17.07.2012].

Wszystkie sporty,
wszystkich narodów

To co odróżnia tę imprezę od Igrzysk
Olimpijskich to fakt, że reprezentanci
poszczególnych krajów oraz zainteresowani widzowie stają się tu zarówno
świadkami, jak i twórcami tego jedynego w swoim rodzaju święta. Nie widać tu agresji, nie ma też miejsca na
niezdrową rywalizację i dążenie do
wyniku „za wszelka cenę”. Takie podejście i budująca się wokół niego atmosfera pozwala na skupienie wokół tej
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imprezy społeczeństwa czerpiącego
radość z obserwowania i podejmowania tradycyjnych form aktywności fizycznej bez potrzeby jakiegokolwiek
wspomagania się dopingiem (farmakologicznym czy genetycznym).
Igrzyska te w głównej mierze
opierają się na zasadzie spontanicznego uczestnictwa w prezentowanych sportach. W tym kontekście stają się one bliskie wyidealizowanej idei
olimpijskiej barona Pierre de Coubertina sprzed ponad 100 lat, według
którego igrzyska miały być tylko środkiem do osiągania celów wychowawczo-społecznych. To on już w 1911 r.
zaproponował zasadę, która miała przyświecać idei olimpijskiej „Tous
les Jeux, Toutes les Nations” („All Games, All Nations” – „Wszystkie sporty,
wszystkich narodów”). Według niej
wszystkie dyscypliny sportowe w programie zawodów olimpijskich miały
być reprezentowane na równych prawach, z dostępnością dla sportowców
wszystkich krajów, bez względu na ich
przynależność narodową, rasę, poglądy polityczne czy religijne [W. Lipoński „All Games. All Nations?” Problems
of Cultural Universalitv of the Olvmpic

Movement w: Special Issue on Ethnology of Sport, op. cit., s. 107-114].
Przez organizację omawianych
tu Światowych Igrzysk Gier Tradycyjnych wprowadzono niejako próbę przywrócenia tej idei. Obserwujemy bowiem w trakcie festiwalu, jak
wszyscy zawodnicy, widzowie i kibice
wspólnie czerpią niematerialne korzyści z wartości gier/sportów tradycyjnych i kultury krajów z całego świata,
a także z możliwości przebywania ze
sobą. Niejednokrotnie, poprzez prezentowanie nieznanych ogółowi tradycyjnych form aktywności, charakterystycznych dla poszczególnych
regionów świata, wzbudza się dodatkowo szacunek i respekt dla danej kultury. Niesie to również jeszcze inną korzyść, a mianowicie niezaprzeczalną
szansę na wymianę doświadczeń wynikających z różnic kulturowych i wiążące się z tym szanse na inne sposoby
podejmowania aktywności fizycznej.
Widzowie mają możliwość nie tylko poznania bogactwa kulturowego i różnorodności kulturowej wielu
państw, lecz również osobistego doświadczenia jej poprzez udział w prezentowanych przez narodowych re-

prezentantów grach pochodzących
z różnych regionów świata. To tu
mamy do czynienia z faktycznym,
świadomym uczestnictwem w kulturze fizycznej, która stanowi jedną ze
składowych kultury ogólnej, o której
pisał już w początkach XX stulecia E.
Piasecki, twierdząc, że „kultura fizyczna będzie o tyle nasza, o ile my zdołamy się przyczynić do jej postępu” [E.
Piasecki, Piłka nożna polska, przyczynek do kwestii wychowania fizycznego narodowego, odbitka z dwutygodnika „Ruch”, Lwów 1906, s. 11].

Dziedzictwo kulturowe

Spośród wielu prezentowanych kultur szczególną uwagę przyciągnęły
tradycyjne sporty i pokazy gier następujących narodowości: Belgia (Popijany Shooting), Estonia (Kiiking – huśtawka obracająca się o 3600, Francja
(Zumba), Niemcy (gimnastyka akrobatyczna z rhonradturnen łuku stalowego), Ghana (tradycyjna Atsiagbekor
- taniec), Honduras (taniec na szczudłach), Węgry (gra Hoppla), Japonia
(Gateball), Indie (Kabaddi), Indonezja
(taniec Poco-poco), Iran (Zurkhaneh
– zapasy sportowe, kompleks akro-

batycznych ćwiczeń prowadzonych
przy dźwiękach tradycyjnej muzyki), Włochy (Tamburello – gra podobna do tenisa, ale rozgrywana specjalnie wykonanym tamburynem), Łotwa
(tradycyjne Novus gry), Litwa (litewski
Ritinis – Ripka), Makao (tańce narodowe – kostiumy lwa i smoka), Namibia,
RPA i USA (gra Jukskei), RPA (krajowe
gry - Intonoga Diketo), Holandia (Fierljeppen - skoki przez kanał wodny
o tyczce), USA (Shufflebard) [5th TAFISA World Sport For All Games Siauliai 2012 Participant’s book, TAFISA &
Siauliai 2012].
Zaprezentowane gry podczas
tych igrzysk miały przede wszystkim
za zadanie wyeksponować element
kulturowy poszczególnych narodów
biorących udział w imprezie. Nie ograniczano się jedynie do współzawodnictwa. Przeciwnie, kładziono duży
nacisk na wskazanie dziedzictwa kulturowego danego kraju/regionu, przeciwstawiając się tym samym szerzącej
się w świecie globalizacji i komercjalizacji. Dzięki takiemu działaniu często nieznane lub już powoli zapominane dyscypliny miały tu możliwość
ponownego zaistnienia i spotkania się
z zainteresowaniem niezwykle różnorodnej publiczności.

Reprezentacja Polski

Dzięki wydelegowaniu przez wrażliwe
na kulturowy aspekt kultury fizycznej
Ministerstwo Sportu i Turystyki dwóch
polskich reprezentacji (pierwsza składała się z pracowników i studentów
AWF w Poznaniu, druga - z reprezentantów Polski w Ringo) Polska miała
szansę na zaprezentowanie własnego
bogactwa kulturowego poprzez trzy
tradycyjne gry ludowe: Pierścieniówkę, Kapelę i Grele oraz bardziej współczesną dyscyplinę Ringo. W ten sposób
mogliśmy po raz kolejny pochwalić się
własnym dziedzictwem, a także udowodnić, że potrafimy być nadal kreatywni w poszukiwaniu nowych form
aktywności fizycznej (Ringo).
Wszystkie prezentowane gry przyciągały uwagę innych uczestników festiwalu swą atrakcyjnością. Czerpa-
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li oni wyraźną radość z możliwości
udziału w bezpośredniej grze. Chętnie
też wypytywali o genezę powstania
poszczególnych gier, dając w ten sposób wyraz swojego ogromnego zainteresowania naszą kulturą.

Harmonijny rozwój

Oprócz cielesnego aspektu organizator igrzysk zapewnił również coś dla
duszy i umysłu, wedle starogreckiej zasady kalokagatia (harmonijny rozwój
człowieka). Jednym z takich przedsięwzięć było zorganizowane przez zarząd TAFISA (na czele z jej prezydentem
Kang-Too Lee, Korea Płd.) oraz UNESCO
(z udziałem Alexandra Schischlika –
przedstawiciela UNESCO) forum „Rola
sportu i kultury w rozwijającym się
społeczeństwie”, w którym wzięło czynny udział 16 prelegentów – przedstawicieli różnych regionów świata (jednym
z prelegentów była dr Małgorzata Bronikowska z AWF w Poznaniu).
W swoich wystąpieniach mówili oni o sytuacji gier tradycyjnych oraz
sportu dla wszystkich w swoim regionie, o powadze i możliwościach rozwoju tej dziedziny (lokalnie i globalnie).
Kulminacyjnym punktem programu
konferencji było podpisanie ważnego
dla przyszłości gier tradycyjnych dokumentu „Call for Good Practices in
Traditional Games” potwierdzającego
współpracę TAFISA - UNESCO z instytucją naukową – Akademią Wychowania
Fizycznego w Poznaniu (jedyną instytucją akademicką w Polsce zajmującą
się odzyskiwaniem tradycyjnych form
polskiej kultury fizycznej), której zaproponowano zajęcie się merytoryczną ewaluacją tradycyjnych gier/sportów na potrzeby rozwoju Światowych
Igrzysk Gier Tradycyjnych.

le organizacji patronujących i wreszcie
członkowie reprezentujący poszczególne kraje. Przed oficjalnym zamknięciem igrzysk litewscy artyści uraczyli
wszystkich przybyłych dawką wspaniałej lekcji historii tutejszego regionu.
Uroczystego zamknięcia igrzysk
dokonał prezydent TAFISA dr KangToo Lee wraz z prezydentem miasta Siauliai Justinasem Sartauskasem.
Podczas tej części ceremonii doszło również do złożenia flagi TAFISA
i przekazania jej na ręce przedstawicieli gospodarza kolejnych, VI Światowych Igrzysk Gier i Sportu dla Wszystkich - Dżakarcie.
Po oficjalnym zamknięciu gospodarze V igrzysk zaprosili wszystkich
uczestników do wspólnego posiłku,
a bezpośrednio po nim do wspólnej
zabawy przy wtórze lokalnej orkiestry.
Z dumą i wielkim wzruszeniem
nieśliśmy flagę Polski podczas parady
oraz oficjalnego otwarcia igrzysk, jak
również dumnie prezentowaliśmy nasze narodowe gry tradycyjne w białoczerwonych strojach z orłem na piersi.
Na długo pozostaną w naszej pamięci
te niezapomniane chwile!
■ dr Małgorzata Bronikowska
Zakład Olimpizmu i Etnologii Sportu, AWF Poznań

■ mgr Katarzyna Chudak
■ mgr Joanna Kunkel

tegoroczne absolwentki AWF Poznań,
uczestniczki igrzysk

Ceremonia zamknięcia

Cały ten światowy festiwal tradycji kulturowych został uwieńczony Ceremonią Zamknięcia, której przyświecała
idea integracji i rodzinnego ciepła. Przy
wielkiej scenie rozstawiano 700 stołów
z przeznaczeniem dla wszystkich biorących udział w igrzyskach. Zasiedli
przy nich organizatorzy, przedstawicie-
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IV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2012
Ogólnopolskie podsumowanie w gminie Sitkówka-Nowiny, woj.
świętokrzyskie

ne przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

14-15 września 2012 r. w gminie
Sitkówka-Nowiny, w woj. świętokrzyskim odbyło się Ogólnopolskie Podsumowanie XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 rozgrywanego
w ramach IV Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich, po raz pierwszy poza Warszawą.
Przypomnijmy, że w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2012
uczestniczyło 381 sklasyfikowanych
miast i gmin w sześciu kategoriach
wynikających z liczby mieszkańców.
Łącznie w konkurencjach turniejowych od 26.05.2012 r. do 1.06.2012 r.
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wzięło udział 1 mln 711 tys. 674
uczestników.
Ogólnopolskie Podsumowanie Turnieju trwało dwa dni i przebiegało pod hasłem „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Pierwszego
dnia w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach Antoni Bara – prezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich wręczył tegorocznym laureatom puchary i pamiątkowe plakietki. Puchary dla 6 laureatów, którzy zajęli pierwsze miejsca
w każdej grupie (w zależności od liczby mieszkańców) zostały ufundowa-

Były to następujące miasta i gminy:
I gr. – Sławoborze
II gr. – Kalisz Pomorski
III gr. – Lubawa
IV gr. – Pyrzyce
V gr. – Starachowice
VI gr. – Częstochowa
Ponadto 60 laureatom, którzy zajęli do 10. miejsca włącznie w każdej
grupie, zostały wręczone pamiątkowe plakietki. Puchary otrzymały także trzy województwa, które uplasowały się na pierwszych trzech pozycjach
w klasyfikacji krajowej.
Pierwszego dnia, po głównej
uroczystości odbyły się także war-

sztaty tematyczne „Tanie budownictwo obiektów sportowych”, zorganizowane przez Fundację Promocji
Gmin Polskich. Interesujący wykład
poprowadził Jan Jakubowski specjalizujący się w projektowaniu hal
sportowych. Na tę okoliczność Fundacja Promocji Gmin Polskich wydała specjalny magazyn poświęcony
kielecczyźnie.
Sprzyjająca pogoda umożliwiła
poprowadzenie na murawach boisk,
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
gości - gry w boule, ringo, siatków-

kę, piłkę nożną. Miłym akcentem było
spotkanie integracyjne przy ognisku.
Drugi dzień zakończył się wycieczką autokarową, podczas której goście mogli poznać niektóre uroki ziemi świętokrzyskiej.
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich wyraża podziękowanie
dla gościnnej gminy Sitkówki-Nowiny
z wójtem Stanisławem Baryckim oraz
dla Komitetu Organizacyjnego z Jerzym Sobierajskim, przewodniczącym
tej uroczystości.
■ Nina Łucak

edycja STMiG

rok

liczba startujących
miast i gmin

liczba
uczestników

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

386
214
284
239
343
428
448
551
587
416
555
649
528
497
81

1 700 000
1 700 000
2 160 000
2 200 000
2 514 792
3 114 482
3 440 147
4 094 240
4 128 641
3 267 000
3 499 661
4 938 999
3 667 618
2 816 872
1 711 674
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XIV Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych
Zamość, 6-9 grudnia 2012 r.
Od 6 do 9 grudnia 2012 r. w Zamościu odbywał się XIV Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych zorganizowany przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Tradycyjnie w grudniu, będąc niejako podsumowaniem sezonu, na Krytej Pływalni w Zamościu odbył się
turniej kajak-polo w kategorii młodzików i juniorów młodszych oraz zawody pływackie dla dzieci z przedszkoli
i klas młodszych szkół podstawowych
z Zamościa i okolic.
Pływacy swoje zawody rozegrali
6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja,
prezentując umiejętności po rocznym
cyklu zajęć z pływania. Nagrody, dyplomy oraz słodkie upominki wręczali oficjalni goście festiwalu w towarzystwie „prawdziwego” Mikołaja.
Turniej kajak-polo zgromadził na
starcie przodujące w tej dyscyplinie
kluby: Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych z Choszczna (woj. Zachodniopomorskie), Uczniowski Klub
Sportowy z Kaniowa oraz UKS „4” z Katowic (oba z woj. Śląskiego), UKS Ta-
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new Księżpol (woj. Lubelskie) oraz
Rzeszowski Klub Kajakowy (woj. Podkarpackie). Organizatorzy festiwalu
promują kajak-polo jako pierwszą jak
do tej pory dyscyplinę sportu w Polsce,
która rozwinęła się w oparciu o uczniowskie kluby sportowe. Od 1995 r.,
dzięki programowi ówczesnego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki zaopatrywania UKS-ów w sprzęt do minikajakarstwa możliwe było zaszczepienie
jej na gruncie naszego kraju.
Niezmiennie od czternastu lat
celem głównym organizowania festiwalu jest upowszechnianie sportów wodnych i samego pływania
jako podstawowej dyscypliny sportu kształtującej prawidłowy rozwój
dzieci i młodzieży. W ramach festiwalu
promowany jest nawyk bezpiecznego
zachowania się na wodzie, przełamywania strachu przed wodą oraz umie-

jętność udzielania pomocy tonącemu.
Działania te zmierzają do ograniczenia
corocznego czarnego rekordu utonięć
w Polsce.
Zawody sportowe podczas zamojskiego festiwalu przeplecione
były pokazami ratownictwa wodnego
w wykonaniu ratowników z Ogniska
TKKF „Szczęśliwice”, prowadzonymi
przez prezesa Andrzeja Pawlewskiego. Freestyle kajakowy prezentowali
zawodnicy z Warszawskiego Akademickiego Klubu Kajakowego „Habazie” – Bartek „Express” Jankowski
i Kuba „Bunia” Paluchowski, a podstaw płetwonurkowania uczył Artur
Biedermann z Warszawskiego Klubu Płetwonurków. Oprócz zawodników w pokazach brały udział dzieci i młodzież z publiczności. Każdy
mógł wsiąść do kajaka, holować „tonącego”, wykonać rzut kołem ratun-

kowym czy rzutką ratowniczą, zejść
pod wodę z aparatem do oddychania
dla płetwonurków.
Gościnny Zamość, jako Gospodarz
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów Wodnych, wywiązał się ze swej
roli znakomicie. Prezydent Zamościa,
Marcin Zamoyski osobiście wsparł
ideę festiwalu, a wiceprezydent Tomasz Kossowski dokonał jego uroczystego otwarcia.
Na podkreślenie zasługuje niezwykła ofiarność całej załogi Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Zamościu, na czele z dyrektorem Tadeuszem Lizutem
i kierownikiem Krytej Pływalni Zenonem Orechwo, którzy - ponosząc niemałe koszty - zrobili wszystko, aby impreza wypadła okazale.
Dopisali również sponsorzy. Firma
Tedi Sport ufundowała dwa kajaki do
gry w kajak-polo, które właściciele firmy, Bożena i Tadeusz Kudlikowie,
wręczyli najmłodszym zawodnikom
w kategorii dziewcząt i chłopców, biorącym udział w turnieju.

Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich serdecznie dziękuje zawodnikom, opiekunom drużyn i trenerom za udział w festiwalu, a władzom
Zamościa, sponsorom i wszystkim organizatorom za wkład włożony w jego
sprawne przeprowadzenie.
■ Tekst i zdjęcia:
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich
Zdjęcia prezentujemy także na 2. oraz 3.
stronie okładki.

Klasyfikacja generalna festiwalowego turnieju kajak polo
Młodzicy
1. MOSW Choszczno B
2. MOSW Choszczno A
3. UKS SET Kaniów
4. UKS „4” Katowice

Młodziczki
1. MOSW Choszczno
2. UKS SET Kaniów
3. UKS „4” Katowice

Juniorzy
1. MOSW Choszczno
2. UKS SET Kaniów
3. UKS TANEW Księżpol
4. UKS „4” Katowice

Juniorki
1. UKS SET Kaniów
2. RKK Rzeszów

Turniej kajak-polo w kategorii młodzików i juniorów młodszych
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Zawody pływackie dla dzieci z przedszkoli i klas młodszych szkół podstawowych z Zamościa i okolic

Akademia Drogi Sportowej
Odkryj swój talent i predyspozycje sportowe
Jaki sport uprawiać? Nowe rozwiązania w określaniu predyspozycji sportowych.

Freestyle kajakowy w wykonaniu zawodników z WAKK „Habazie”

Po latach przemyśleń, uwzględniając potrzeby i oczekiwania osób zainteresowanych sportową przyszłością
dzieci, w 2010 r. rozpoczęto konkretne działania zmierzające do powołania Akademii Drogi Sportowej.
Kilka dni po zakończeniu Igrzysk
Olimpijskich w Londynie ruszył portal
Akademii (www.akademiadrogisportowej.pl) dający początek innowacyjnemu projektowi, którego celem jest
określanie posiadanych predyspozycji
sportowych.

Czym jest Akademia?

Nauka podstaw płetwonurkowania
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Jej działalność skierowana jest
do osób zainteresowanych wyborem
najlepszej drogi sportowego rozwoju dziecka poprzez określenie dyscyplin, w których istnieje największa szansa na odniesienie sukcesu na
miarę posiadanego potencjału. Jest
to również koncepcja działań, które powinny w pespektywie kilku lat
wpłynąć na poprawę kondycji polskiego sportu.
Takiego programu jeszcze nie było.
Kwestia określenia posiadanych
przez każde dziecko predyspozycji
sportowych nie jest zadaniem prostym, ale słusznym i koniecznym.
Badania takie umożliwiły Niemieckiej Republice Demokratycznej, państwu kilkunastomilionowemu, zajmować w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia
miejsca w pierwszej trójce klasyfikacji
medalowej letnich i zimowych igrzysk
olimpijskich. Choć sukcesy wschodnioniemieckich sportowców wiązały
się z wieloma niedozwolonymi praktykami, to jednak system wstępnej
identyfikacji potencjalnych mistrzów
był niezwykle skuteczny.

Proponowany przez Akademię
Drogi Sportowej program nawiązuje
do tamtej idei i jest wynikiem dwóch
lat intensywnych prac koncepcyjnych,
wykorzystujących m.in. wieloletnie
wcześniejsze badania naukowe.
Pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, we współpracy z Instytutem Sportu, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej
i Carolina Medical Center opracowane
zostały testy dostępne na www.akademiadrogisportowej.pl.

Testy Brązowe

W ich skład wchodzą: próba spostrzegawczości, test psychologiczny oraz test sprawności fizycznej dr.
Krzysztofa Zuchory, gwarantujące ciekawą zabawę i możliwość uzyskania
cennych informacji zapewniających
bardziej świadomy wybór optymalnej
dyscypliny sportu.

Test Srebrny

Zestaw zadań ruchowych do wykonania przez dziecko pod nadzorem
rodzica, który w przybliżeniu określi
jego predyspozycje. Wyniki wpisane
na stronie Akademii zostają przeanalizowane przez specjalny program komputerowy, który zaproponuje online
siedem najodpowiedniejszych dyscyplin sportu. Ten zupełnie innowacyjny
test przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pomiędzy 7 a 19 rokiem życia.

Test Złoty

Najwyższy poziom testów określających predyspozycje do sportu.

Test Złoty przeznaczony jest dla osób
zdecydowanych na wizytę w Akademii. Obejmuje dwudniowy program
realizowany w wiodących ośrodkach
naukowych i medycznych świadczących usługi dla organizacji sportowych. Dziecko poddane zostaje
wszechstronnym badaniom i testom.
Przeprowadzają je najbardziej doświadczeni specjaliści z dziedziny medycyny sportowej i sportu. W zakres
Testu Złotego wchodzą m.in. badania
lekarskie i specjalnie wybrane testy,
m.in. sprawnościowe, koordynacji ruchowej, biochemiczne, alergologiczne, genetyczne, antropologiczne oraz
psychologiczne.
-

Założenia Testu Złotego:

wszechstronne, interdyscyplinarne rozpoznanie i określenie statusu psychofizycznego dziecka,
- określenie stanu zdrowia dziecka
i zaproponowanie programu leczenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
- wskazanie najlepszej formy aktywności ruchowej.
Nad prawidłowością działań Akademii czuwa Rada Programowa, na
czele której stoi jej przewodniczący,
jednocześnie współtwórca Akademii,
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta
– niekwestionowany autorytet w dziedzinie teorii sportu i nauki o ruchu
człowieka (w szczególności kinezjologii sportowej).
Obecnie przed Akademią stoi wiele nowych wyzwań. Wszystkich, którzy
widzą swój udział w jej pracach, prosimy o odwiedzenie zakładki „współpraca” na stronie internetowej Akademii.
Zapraszamy.
www.akademiadrogisportowej.pl
■ Andrzej Krzepiński
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„Sport budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku i odpowiedzialności”
J.P. II

jest też fakt, że wśród tej dużej grupy większość przypadków to uczniowie z więcej niż jedną wadą postawy
(dr Barbara Rosołek, AWF Katowice).

Jak zmierzyć się
z problemem?

Praca od podstaw, dobrze zorganizowane i funkcjonujące przedszkola sportowe to fundament przyszłych
pozytywnych efektów zarówno sportu
powszechnego, jak i wyczynowego.

się w szkołach jedynie w niewielkim
stopniu „naprawić” zaniedbania powstałe w 3-10 roku życia.
Przykurcze i wady postawy wśród
dzieci i młodzieży zostały określo-

Innej drogi nie ma

ne mianem Epidemii XXI wieku!!! Biorąc pod uwagę wyniki badań, można
już na pierwszy rzut oka sformułować
dwie tezy. U badanych dzieci w wieku do 12 lat stwierdza się przykurcze
w stawach barkowych i wady postawy ciała, które urastają do rangi problemu społecznego. Wśród badanych
dziewcząt i chłopców przykurcze wykryto u 56,6% uczniów, a błędy lub
wady postawy u 83,3%. Niepokojący

Wychowanie fizyczne fundamentem zdrowia
i sportowych sukcesów. Zacznijmy od najmłodszych
Rok 2012 był rokiem wielkich wydarzeń sportowych. To także Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Teraz jest dobry czas, by zainteresowanie społeczne
tematyką sportu i aktywności fizycznej przenieść na zagadnienia
edukacji fizycznej.
Okazuje się, że w znacznej części
polskiego społeczeństwa wciąż brakuje świadomości, jak ważne dla ich
dzieci jest wychowanie fizyczne, sport,
zwykła aktywność ruchowa. Jeśli rodzice i dziadkowie nie czują potrzeby dbania o swoją kondycję fizyczną,
to pewnie ich dzieci i wnuki również
będą wolały siedzieć przed komputerem, zamiast pobiegać czy pograć
w piłkę z kolegami.
Pewne przyzwyczajenia przenoszą
się z pokolenia na pokolenie. Dopóki nie zmienimy radykalnie podejścia
do ruchu i ćwiczeń fizycznych w polskich rodzinach, trudno będzie popra-
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wić poziom wychowania fizycznego
w szkołach, trudno będzie zwiększyć
liczbę młodzieży uprawiającej systematycznie sport, coraz trudniej też będzie o sukcesy sportowe w konfrontacji z zawodnikami innych krajów.
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich, korzystając z doświadczeń roku 2012 i mądrości 27 organizacji w niej zrzeszonych, apeluje, aby
wypracować i przyjąć ogólnopolski
spójny program na co najmniej dekadę.
Program, który obejmowałby nasze społeczeństwo „od przedszkola do
seniora”.

Zacznijmy od najmłodszych

Jeżdżąc po Polsce, zainteresowałem się, jak wykorzystane są sale gimnastyczne i jak wyglądają zajęcia sportowe w przedszkolach. Okazuje się, że
w większości przypadków sale gimnastyczne zostały zamienione na kolejne
pokoje do „skoszarowania” przedszkolaków, a o zajęciach sportowych i zabawach dla dzieci niewiele się myśli i robi.
Szukając wzoru do naśladowania, trafiłem na Sportowo-Taneczne
Przedszkole „Tygrysek”, prowadzone
przez Mistrza Świata i Europy w Karate Tradycyjnym - Pawła Janusza. Zajęcia prowadzone są w trzech 16-osobowych grupach ( do 3 lat, 3-4 lat, 5-6
lat) w godz. 7–17 i zapewniają kształtowanie postawy dziecka, „wyłapanie”
i zwrócenie uwagi rodzicom na wady
i zagrożenia zdrowia ich dziecka, są
także szansą na wyłowienie samorodnych talentów z predyspozycją do
uprawiania sportu wyczynowego.
Jak daleko dzieci z przedszkola „Tygrysek” przewyższają sprawnością ruchową swoich rówieśników pokazują
„Przedszkolady” - konkursy sprawnościowe i zabaw sportowych, organizowane dwa razy w roku (zimowe oraz
letnie) dla dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy i miasta Niepołomice.

Potwierdziła to zorganizowana
przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie 28 listopada 2012 r.
„Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce”. Okazuje się,
że wyniki badań przedstawione podczas tej debaty przez dr. Janusza Dobosza w referacie „Kondycja fizyczna
dzieci i młodzieży na przestrzeni 30 lat
przemian ustrojowych w Polsce” oraz
prof. Jadwigę Charzewską w referacie „Zagrożenia otyłością dzieci i młodzieży polskiej” - są zatrważające!!!
Nie lepiej przedstawiają się wyniki w innych krajach (może wyjątek stanowią kraje skandynawskie). Całe zło,
które należy wyeliminować, mamy
w okresie od 3 do 10 roku życia. Duża
motoryka powinna być w tym okresie
priorytetem, bo wpływa na całe dalsze
życie człowieka. Po tym okresie udaje

Gotowej recepty nie ma. Istnieje jednak ogromny potencjał w postaci chociażby „Orlików”. Każdy „Orlik” może być nie tylko doskonałym
miejscem do uprawiania sportu, ale
także ośrodkiem lokalnej aktywności mieszkańców. Inicjatywy obywatelskie zmierzające do uruchomienia
i prowadzenia przedszkoli, gdzie nacisk położony będzie na zabawy sportowe, taniec, gimnastykę, muszą się
spotkać z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.
Trzeba bowiem pamiętać, że rozwijanie kultury fizycznej, sportu,
wspieranie organizacyjne i finansowe
to zadania własne samorządów. Przy
dobrej woli i zrozumieniu problemu
wystarczy, aby przy „Orlikach” postawić niewielkie zaplecze (chociażby system kontenerowy) i mamy doskonałą
bazę dla sportowego przedszkola. „Orlik” będzie żył od świtu do nocy, a my
doczekamy się ogólnopolskiej „Olimpiady – Przedszkolady”.
Wykorzystajmy
doświadczenia
„Tygryska” z Niepołomic i zaczynając
od najmłodszych lat, zmieniajmy rzeczywistość, bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
(Jan Zamoyski).
■ Antoni Bara
Zdjęcia prezentujemy także na 1. oraz 4.
stronie okładki.
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SALOS RP

Światowe Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej
XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbyły się 28.04-3.05.2012 r.
w Krakowie. Ich organizatorem było
Polisportive Giovanili Salesiane International, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Krakowie. Były to już czwarte
igrzyska organizowane w Polsce. W latach 1997, 2001 i 2005 igrzyska odbyły
się w Warszawie, a w 2012 r. w Krakowie. W igrzyskach wzięło udział 1200
sportowców salezjańskich z 11 krajów
europejskich: Belgia, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Ukraina
i Włochy.
Patronatem honorowym objął
igrzyska Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród
członków komitetu honorowego znaleźli się m.in.: ks. Dariusz Bartocha, inspektor Towarzystwa Salezjańskiego,
ks. Marek Chrzan, radca regionalny
Towarzystwa Salezjańskiego, s. Teresa
Czekała, inspektorka Sióstr Salezjanek,
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita
krakowski, bp Marian Florczyk, delegat
KEP ds. duszpasterstwa sportowców,
Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Joanna
Mucha, minister sportu i turystyki, Ireneusz Raś, przewodniczący Sejmowej
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

Honorowym gościem igrzysk był
Jerzy Dudek, bramkarz, wielokrotny
reprezentant Polski w piłce nożnej,
zawodnik Feyenoordu Rotterdam, FC
Liverpoolu i Realu Madryt, z którym
w 2011 r. zdobył Puchar Króla.
Igrzyska rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w Kościele św. Stanisława
Kostki, której przewodniczył bp Marian Florczyk w asyście ponad 20 księży salezjanów. Po mszy św. uczestnicy barwnym pochodem, ze śpiewem
i orkiestrą przemaszerowali na uroczystość otwarcia igrzysk do auli Auditorium Maximum. Tam odbyła się doskonale przygotowana, wzruszająca,
zawierająca głęboką symbolikę sportową, kulturową i religijną uroczystość
otwarcia. Specjalnym gościem uroczystości otwarcia igrzysk był Robert Korzeniowski, czterokrotny złoty medalista olimpijski w chodzie sportowym.
Uczestnicy igrzysk (dziewczęta
i chłopcy) rywalizowali na 8 obiektach
sportowych, w dwóch kategoriach wiekowych (kat. A – 1994 i młodsi, kat. B –
1996 i młodsi) w następujących dyscyplinach sportowych: koszykówka, piłka
nożna 11-osobowa, piłka nożna 5-osobowa, piłka siatkowa i tenis stołowy.
W trakcie igrzysk uczestnicy korzystali z bogatej oferty turystycznej.
Zostały dla nich przegotowane następujące atrakcje: 1. kopalnia soli w Wieliczce, 2. Droga Królewska oraz zwiedzanie Krakowa śladami Jana Pawła II,
3. zwiedzanie Sukiennic i podziemi
Rynku Głównego, 4. Turystyczny Szlak

Uroczystość otwarcia XXII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie. Fot. Jacek Wrzesiński
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Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej
Żeglugi Śródlądowej na rzece Wiśle
w Krakowie, 5. zwiedzanie meleksami Rynku Głównego i Kazimierza, 6.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius – wystawa interaktywna Świat Zmysłów, 7. Muzeum
Auschwitz w Oświęcimiu.
Podczas igrzysk odbyło się posiedzenie zarządu Polisportive Giovanili Salesiane International, podczas
którego dokonano wstępnej oceny
igrzysk w Krakowie, ale przede wszystkim uwagę skoncentrowano na przyszłości salezjańskiego sportu wychowawczego w Europie i na świecie.
Igrzyska zakończyły się Międzynarodowym Piknikiem Salezjańskim
w Parku Edukacji Rozwojowej przy ul.
Tynieckiej, podczas którego wręczono
medale, puchary oraz indywidualne
i zespołowe wyróżnienia. Kulminacyjnym punktem wieńczącym igrzyska
było nabożeństwo wieczorne, któremu przewodniczył ks. Marek Chrzan.

Wyniki rywalizacji
sportowej

Piłka siatkowa dziewcząt:
kat. A: 1. Polska (Kraków), 2. Polska
(Lublin), 3. Polska (Kielce);
kat. B: 1. Polska (Lublin), 2. Polska (Staniątki), 3. Polska (Kraków)
Piłka siatkowa chłopców:
kat. A: 1. Polska (Ostróda), 2. Polska
(Kielce), 3. Polska (Płock);
kat. B: 1. Polska (Ostróda), 2. Polska
(Dobieszczyzna), 3. Polska (Lubin)
Koszykówka dziewcząt:
kat. A: 1. Hiszpania (Salamanka), 2. Polska (Czaplinek), 3. Belgia (Hechtel);
kat. B: 1. Polska (Słupsk), 2. Hiszpania
(Madryt), 3. Hiszpania (Salamanka)
Koszykówka chłopców:
kat. A: 1. Chorwacja (Zagrzeb), 2. Polska (Łódź Kopcińskiego), 3. Hiszpania
(Valencja);
kat. B: 1. Portugalia (Lizbona), 2. Hiszpania (Valencja), 3. Włochy (Rzym)

XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie. Mecz siatkarek
Don Bosco Zagrzeb – SL SALOS Kielce. Fot. Mateusz Nowak

Piłka nożna chłopców
(11-osobowa):
kat. A: 1. Belgia (Hachtel), 2. Ukraina
(Lwów), 3. Polska (Kraków Nowa Huta);
kat. B: 1. Polska (Szczecin), 2. Belgia
(Hacht), 3. Belgia (Hachtel)
Piłka nożna chłopców (5-osobowa):
kat. A: 1. Belgia (Hoboken), 2. Słowacja
(Bratysława), 3. Belgia (Hechteren);
kat. B: 1. Hiszpania (Valencja), 2. Belgia
(Genk), 3. Chorwacja (Zagrzeb)

Tenis stołowy

Gra pojedyncza dziewcząt:
kat. A: 1. Marta Banaszek (Polska,
Płock), 2. Ewelina Karczewska (Polska,
Suwałki), 3. Aleksandra Widyńska (Polska, Płock);
kat. B: 1. Magdalena Podlewska (Polska, Suwałki), 2. Vanesa Antolova (Czechy, Praga), 3. Monika Opanowska
(Polska, Suwałki)
Gra pojedyncza chłopców:
kat. A: 1. Marek Zięba (Polska, Lublin),
2. Gijs Kuppens (Belgia, Hechtel), 3. Michał Cichocki (Polska, Dzierżoniów);
kat. B: 1. Maciej Kościak (Polska, Dzierżoniów), 2. Lukas Stetina (Czechy, Praga), 3. Ondrej Stetina (Czechy, Praga)
Gra podwójna dziewcząt:
kat. A: 1. Marta Banaszek, Aleksandra
Widyńska (Polska, Płock), 2. Ewelina
Karczewska, Ewelina Bobrowska (Polska, Suwałki);
kat. B: 1. Monika Opanowska, Angelika Tomaszewska (Polska, Suwałki),
2. Magdalena Podlewska, Vanesa Antolova (Polska, Suwałki, Czechy, Praga), 3. Małgorzata Kosecka, Kinga Stanisławska (Polska, Chojnice)
Gra podwójna chłopców:
kat. A: 1. Marek Zięba, Adrian Truchel
(Polska, Lublin), 2. Maciej Wasyłeczko,
Piotr Partyka (Polska, Przemyśl), 3. Michał Cichocki, Maciej Kościak (Polska,
Dzierżoniów);

kat. B: 1. Ondrej Stetina, Lukas Stetina (Czechy, Praga), 2. Michal Bily, Pavel
Pecha (Czechy, Praga), 3. Adam Okoński, Radosław Lipiński (Polska, Płock)
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej
14-16 września 2012 r. w Rumi Gdańsku odbyły się XX (Jubileuszowe)
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej. Wzięło w nich udział
około 1000 młodych sportowców salezjańskich (dziewcząt i chłopców)
reprezentujących ponad 30 stowarzyszeń lokalnych SALOS, których
reprezentanci zakwalifikowali się,
w wyniku całorocznych eliminacji, do
turnieju finałowego w Rumi Gdańsku.
Organizatorami imprezy były
dwa stowarzyszenia lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, a mianowicie SL SALOS w Rumi i SL SALOS
w Gdańsku, ale także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Ceremonia otwarcia igrzysk poprzedzona została przemarszem
uczestników spod Złotej Bramy
w Gdańsku do Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej na Ołowiance. Przed filharmonią został odegrany hymn Salezjańskiej Organizacji Sportowej, po
którym Alicja Eigner, paraolimpijka,
brązowa medalistka w drużynowym
tenisie stołowym z IO w Londynie, zapaliła znicz olimpijski.
Następnie w filharmonii odbyła
się uroczystość otwarcia igrzysk, którą
poprowadził znany dziennikarz Telewizji Polskiej, red. Przemysław Babiarz.
Przypomniał historię Salezjańskiej Organizacji Sportowej oraz zwrócił uwagę na jej ważne miejsce w polskim
ruchu sportowym, wynikające nie tylko z zasięgu i dynamiki, ale przede
wszystkim z jakości działania i podejmowania wyzwań związanych z obja-

wami pewnego kryzysu kulturowego
i moralnego współczesnego sportu.
W części artystycznej wystąpił zespół „Spinek” działający przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także
zespół „Majestic”, półfinalista drugiej
edycji Must Be The Music 2011. Na
zakończenie zostały wręczone okolicznościowe plakiety osobom w sposób szczególny zasłużonym w pracy na rzecz realizacji salezjańskiej idei
wychowania dzieci i młodzieży przez
uczestnictwo w sporcie.
Gwiazdami igrzysk byli reprezentanci Polski na XXX Igrzyskach Olimpijskich w Londynie - Joanna Mitrosz
(gimnastyka artystyczna, 9. miejsce)
oraz Przemysław Miarczyński (windsurfing, brązowy medal).
15 września (sobota) w Kościele pw.
NMP Wspomożycielki Wiernych w Rumi
odbyła się uroczysta msza św. dla uczestników igrzysk, której przewodniczył arcybiskup gdański Sławoj Leszek Głódź,
homilię wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Uczestnicy (dziewczęta i chłopcy) rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych: kat. A – 1995 i młodsi, kat.
B – 1997 i młodsi, w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna,
piłka siatkowa i tenis stołowy. Igrzyska
odbyły się na ośmiu obiektach sportowych Gdańska, Rumi i Redy.

Wyniki rywalizacji
sportowej

Piłka siatkowa dziewcząt:
kat. A: 1. SL SALOS Kielce, 2. SL SALOS
Łódź Wodna, 3. SL SALOS Nowa Ruda;

XX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Rumi,
Gdańsku. Joanna Mitrosz i Przemysław Miarczyński jako honorowi goście igrzysk.
Fot. ks. Edward Pleń
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kat. B: 1. SL SALOS Kielce, 2. SL SALOS
Kraków Nowa Huta, 3. SL SALOS Staniątki
Piłka siatkowa chłopców:
kat. A: 1. SL SALOS Pieszyce, 2. SL SALOS Rzeszów, 3. SL SALOS Płock;
kat. B: 1. SL SALOS Dobieszczyzna,
2. SL SALOS Zabrze, 3. SCS Amico Lubin
Koszykówka dziewcząt:
kat. A: 1. SL SALOS Słupsk, 2. SL SALOS
Szczecin, 3. SL SALOS Dobieszczyzna;
kat. B: 1. SL SALOS Dobieszczyzna,
2. SL SALOS Czaplinek, 3. SL SALOS Ełk
Koszykówka chłopców:
kat. A: 1. SL SALOS Świętochłowice, 2. SL
SALOS Ostrów Wlkp., 3. SL SALOS Ełk;
kat. B: 1. SL SALOS Nowa Ruda, 2. SL
SALOS Ełk
Piłka nożna chłopców:
kat. A: 1. SL SALOS Szczecin, 2. SL SALOS
Rumia, 3. SL SALOS Suwałki;
kat. B: 1. SL SALOS Szczecin, 2. SCS Amico Lubin, 3. SL SALOS Gdańsk

Tenis stołowy

Gra pojedyncza dziewcząt:
kat. A: 1. Magdalena Podlewska (SL
SALOS Suwałki), 2. Marta Banaszek (SL
SALOS Płock), 3. Monika Opanowska
(SL SALOS Suwałki);
kat. B: 1. Kamila Nowosadko (SL SALOS
Suwałki), 2. Oliwia Hołubowicz (SL SALOS Suwałki), 3. Agata Chrapkowska
(SL SALOS Chojnice)
Gra pojedyncza chłopców:
kat. A: 1. Cezary Augustynowicz (SL
SALOS Płock), 2. Krzysztof Ludwiczak
(SL SALOS Płock), 3. Michał Adamczyk
(SL SALOS Kraków Nowa Huta);
kat. B: 1. Maciej Kościak (SL SALOS
XX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Rumii,
Gdańsku. Do kogo podać piłkę?
Fot. ks. Edward Pleń
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Dzierżoniów), 2. Adam Okoński (SL
SALOS Płock), 3. Damian Pompała (SL
SALOS Chojnice)
Gra podwójna dziewcząt:
kat. A: 1. Marta Banaszek, Aleksandra
Widyńska (SL SALOS Płock), 2. Monika
Opanowska, Magdalena Podlewska (SL
SALOS Suwałki), 3. Martyna Odwrot,
Natalia Śnitko (SL SALOS Sępopol);
kat. B: 1. Patrycja Drobińska, Agata Chrapkowska (SL SALOS Chojnice),
2. Kamila Nowosadko, Oliwia Hołubowicz (SL SALOS Suwałki), 3. Alicja Makles, Patrycja Hajnisz (SL SALOS Dzierżoniów)
Gra podwójna chłopców:
kat. A: 1. Krzysztof Ludwiczak, Cezary Augustynowicz (SL SALOS Płock),
2. Michał Adamczyk, Piotr Stępień (SL
SALOS Kraków Nowa Huta), 3. Daniel
Archacki, Patryk Karasiewicz (SL SALOS Sępopol);
kat. B: 1. Maciej Kościak, Krystian Maciuszek (SL SALOS Dzierżoniów), 2. Szymon Gawin, Kamil Drobiński (SL SALOS
Chojnice), 3. Piotr Lautenbach, Vladyslav Guryankin (SL SALOS Rumia)
Ogólnopolskie sympozjum
naukowe
20 października 2012 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach
w Warszawie odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe „Kultura fizyczna a socjalizacja”. Organizatorami
sympozjum były: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej
Polskiej, a także Ostróda Yacht sp.
z o.o., Polska Grafika Samochodowa
SC oraz Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o.
Warto wspomnieć, że omawiane
sympozjum jest elementem pewnego
intelektualnego przedsięwzięcia, które zapoczątkowane zostało 20 lat temu
i w sposób niezwykle systematyczny
oraz programowy realizowane jest każdego roku. Jest to inicjatywa sympozjalna niepowtarzalna i niezwykle doniosła, niemającą naśladowców w skali
kraju, Europy, a nawet świata.

Uroczystego otwarcia sympozjum
dokonali Jego Magnificencja prof. Andrzej Mastalerz, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz ks. Edward
Pleń, krajowy duszpasterz sportowców
i wiceprezes Salezjańskiej Organizacji
Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sesji pierwszej zatytułowanej
„Kultura fizyczna w perspektywie filozofii i teologii” uczestnicy wysłuchali dwóch referatów najwybitniejszych
przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Najpierw ks. prof. Stanisław
Kowalczyk w referacie zatytułowanym
„Podstawy i zakres społecznej funkcji sportu” dokonał niezwykle błyskotliwej analizy zagadnienia dotyczącego
społeczno-integracyjnej roli sportu na
przestrzeni dziejów. Następnie ks. prof.
Krzysztof Pawlina w wystąpieniu zatytułowanym „Turbulencje młodego pokolenia Polaków” przedstawił diagnozę
kondycji społeczno-moralnej młodego pokolenia w kontekście nauczania
Jana Pawła II.
Po zakończeniu części pierwszej odbył się event z okazji 20-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, podczas
którego prezes stowarzyszenia prof. Zbigniew Dziubiński podziękował uczestnikom za trud i wysiłek na rzecz realizacji
tego sympozjalnego dzieła. Wzniósł też
toast za pomyślność wszystkich zebranych i całej rodziny salezjańskiej.
W sesji drugiej zatytułowanej „Kultura fizyczna z pozycji socjologii i antropologii kulturowej” uczestnicy wysłuchali niezwykle interesujących
i jakże ważnych poznawczo oraz dydaktycznie wystąpień reprezentantów
nauk społecznych i humanistycznego myślenia. Doc. Krzysztof Zuchora
w wystąpieniu zatytułowanym „Szkoła sportu: wspólnota i heroizm” skoncentrował uwagę na ukazaniu roli
i znaczenia sportu w kontekście pedagogiki Pierre de Coubertina. Dr Michał Lenartowicz i prof. Krzysztof Jankowski w wystąpieniu zatytułowanym
„Socjalizacja do kultury fizycznej, czyli konstruowanie habitusu” przedstawili zagadnienie klasowej socjalizacji
do kultury fizycznej z wykorzystaniem

Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Kultura fizyczna a socjalizacja. Prezentacja referatu przez JM Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. Krzysztofa Pawlinę. Fot. Ks. Edward Pleń

klasycznej teorii socjologicznej autorstwa Pierre Bourdieu. Mgr Natalia Organista (doktorantka) w referacie zatytułowanym „Nierówności płciowe
w procesie socjalizacji do kultury fizycznej” przedstawiła niezwykle istotne współcześnie zagadnienie płci kulturowej (gender) i jej reprodukcję na
różnych obszarach życia społecznego i kultury, a także wynikające z tego
różnice i nierówności społeczne.
W sesji trzeciej zatytułowanej „Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty kultury fizycznej” uwaga
uczestników została skierowana na
kwestie pedagogiczno-socjo-prawne socjalizacji. Prof. Andrzej Pawłucki
w wystąpieniu zatytułowanym „Zdrowie publiczne jako dyskurs pedagogiki” dokonał społeczno-pedagogicznej
analizy pojęcia zdrowia publicznego.
Stoi na stanowisku, że społeczeństwo
wychowujące trwać może w swej pomyślności, dopóty sprawujący władzę
nie utracą władzy nad sobą w walce
z różnymi odmianami neoliberalizmu.
Dr Julia M. Murrmann w referacie zatytułowanym „Socjalizacja do społeczeństwa wielokulturowego” ukazała
zagadnienie przez pryzmat międzynarodowego kursu językowego, który
stanowi międzynarodowy mikroświat
i jest lustrem tego, co dzieje się w wielokulturowym świecie w rozumieniu
globalnym. Prof. Andrzej Wach w referacie zatytułowanym „Odpowiedzialność społeczna Europejskiej Unii
Piłkarskiej w związku z EURO 2012 i innymi imprezami” postawił śmiałą tezę,
że UEFA nie tylko jest organizacją dążącą do maksymalizacji zysków, ale także
podejmuje szereg działań mających na
celu rozwiązywanie istotnych problemów społecznych.
Na zakończenie prof. Zbigniew Dziubiński podziękował wszystkim uczestnikom sympozjum, jednocześnie zwra-

cając uwagę, że pojęcie socjalizacji jest
niezwykle ważne do opisania tego fragmentu rzeczywistości społecznej, jakim
jest kultura fizyczna. Bowiem to poziom
kultury fizycznej w zbiorowości jest
m.in. uzależniony od efektywności socjalizacji. Najpierw socjalizacja ta toczy
się w rodzinie, następnie w różnych organizacjach i instytucjach społecznych.
W początkowej fazie polega na przyswajaniu elementarnych kwestii dotyczących kultury fizycznej, aby na kolejnych
etapach wprowadzać adeptów w świat
pozycji i ról społecznych, organizacji
i instytucji społecznych, wartości, norm
i wzorów kulturowych oraz w świat znaczeń i symboli. Jednak możliwości socjalizacji są ograniczone i jednostki socjalizowane mogą tylko osiągnąć poziom
charakteryzujący zbiorowość socjalizującą. Odpowiedzialność za podnoszenie
poziomu kultury fizycznej w społeczeństwie spoczywa na szkolnej edukacji fizycznej, która ma charakter celowy
i uplanowiony, jakby powiedział Tadeusz Kotarbiński.
Zaprosił wszystkich do udziału
w przyszłorocznym sympozjum, które
będzie poświęcone zagadnieniu „Kultura fizyczna a różnice i nierówności
społeczne”.
Zainteresowanych przedstawioną problematyką zachęcamy do zapoznania się z monografią zatytułowaną
„Kultura fizyczna a socjalizacja”, przygotowaną pod redakcją Zbigniewa
Dziubińskiego i Krzysztofa Jankowskiego i wydaną staraniem AWF Warszawa
oraz SALOS RP, w której zamieszczonych zostało 45 niezwykle interesujących opracowań.
Posiedzenie Zarządu Polisportive
Giovanili Salesiane International
27-28 października 2012 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) odbyło się posiedzenie zarządu Polisportive Giovanili

Salesiane International (PGSI). W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele z Belgii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowacji i Włoch.
Celem spotkania było dokonanie oceny XXII Światowych Igrzysk Młodzieży
Salezjańskiej, które odbyły się 28.043.05.2012 r. w Krakowie.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawił ks. Edward Pleń,
wyjaśniając jednocześnie różnorodne
kwestie związane z przygotowaniem
i przebiegiem igrzysk. Uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na wspaniałą
organizację i logistykę igrzysk. Bardzo
wysoko ocenili programowy wymiar
igrzysk. Poszczególne elementy harmonijnie ulokowane były w trzech sferach: sportowej, kulturowej i religijnej.
Umiejętne połączenie tych sfer dało
wyjątkowo pozytywne efekty socjalizacyjne w przygotowaniu młodzieży
do uczestnictwa w życiu sportowym,
społecznym i religijnym.
Prezydent PGSI Georg Leibold
w podsumowaniu dyskusji stwierdził,
że były to igrzyska wyjątkowe i bardzo wysoko ocenione zarówno przez
animatorów sportowych, jak i samych
młodych sportowców salezjańskich.
Zarząd PGSI potwierdził także, że
w 2013 r. XXIII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w Zagrzebiu (Chorwacja), w 2014 r. na Słowacji, a w 2015 r. w Turynie (Włochy),
w dwusetną rocznicę urodzin ks. Bosko.
Ks. Ivan Marjanovic przedstawił
koncepcję igrzysk w Zagrzebiu oraz
wskazał możliwe alternatywne rozwiązania kwestii organizacyjnych
i programowych. Igrzyska odbędą się
27.04-2.05.2013 r.
Prezydent PGSI przedstawił także sprawozdanie za rok 2011, w którym zwrócił uwagę na pewne trudności funkcjonowania stowarzyszeń
narodowych. Szczególnie dotyczy to
Włoch, gdzie pewne trudności natury obiektywnej, związane z kryzysem
w Europie i świecie, nałożyły się na
trudności związane z wewnętrznymi
relacjami na linii PGS – Zgromadzenie
Salezjańskie we Włoszech.
■ Zbigniew Dziubiński
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XV Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego
8 grudnia 2012 r. odbył się w Warszawie XV Krajowy Zjazd Delegatów
Szkolnego Związku Sportowego, który wyznaczył kierunki działania stowarzyszenia na następne lata i wybrał
władze SZS na kadencję 2013-2016.

nej, przewodniczący Rady Głównej KZ LZS
■ Wacław Hurko – zastępca przewodniczącego Rady Głównej KZ LZS
■ Antoni Bara – prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

■ Marcin Brzychcy – Ministerstwo
Sportu i Turystyki
■ Jerzy Jakobsche – Klub Dziennikarzy Sportowych, PAP
■ Zbigniew Cendrowski – honorowy prezes SZS
■ Zygmunt Szewczyk – honorowy
członek SZS

Prezes honorowy - Zbigniew Cendrowski

Delegaci z kujawsko-pomorskiego

Prezesem SZS został ponownie
wybrany Wojciech Ziemniak – poseł
na Sejm RP.

Prowadzący XV Zjazd SZS - Jerzy Polak i Janusz Pająk

Do składu nowego Zarządu Głównego SZS weszli:
■ Jerzy Pośpiech – wiceprezes, Racibórz (śląskie)
Działacze SZS. Od prawej: prof. Jerzy Pośpiech,
Adam Szymczak, Waldemar Gramek

W Zjeździe uczestniczyło 96 delegatów na 102 uprawnionych z całej
Polski.
Podczas zjazdu tytuł Honorowego
Członka SZS otrzymali:
■ Włodzimierz Nowak z Krakowa,
■ Wojciech Jobda z Koszalina
■ Antoni Kurzyński z Jeleniej Góry.
Wyróżniono 28 działaczy SZS pamiątkowymi podziękowaniami za lata
pracy na rzecz sportu szkolnego.
W Zjeździe uczestniczyli również
zaproszeni goście, m.in.
■ Władysław Kosiniak-Kamysz –
minister pracy i polityki społecz-

Honorowi członkowie, drugi od lewej: Włodzimierz Nowak, Antonii Kurzyński,
Janusz Nowakowski

■ Marek Konopka – senator RP
■ Andrzej Buła – poseł na Sejm RP
Obrady SZS, 8.12.2012 r.

■ Adam Szymczak – wiceprezes,
Wrocław (dolnośląskie)
■ Andrzej Buła – wiceprezes, Opole
(opolskie)
■ Dariusz Abramuk – sekretarz generalny, Warszawa (mazowieckie)

■ Ewa Bąk – Poznań (wielkopolskie)
■ Zbigniew Bermes - Zielona Góra
(lubuskie)
■ Jacek Bigus – Dębica (podkarpackie)
■ Mieczysław Mielcarek – Katowice (śląskie)
■ Zbigniew Gajewski – Gdynia (pomorskie)
■ Henryk Grundszok – Lublin (lubelskie)
■ Marcin Kuduk – Szczecin (zachodniopomorskie)

Zaproszeni goście

■ Sylwester Pawłowski – Łódź
(łódzkie)
■ Feliks Piwowar – Limanowa (małopolskie)
■ Janusz Pająk – Elbląg (warmińsko-mazurskie)
■ Jerzy Polak – Słupsk (pomorskie)
■ Marek Sadowski – Białystok (podlaskie)
■ Wacław Wasiela – Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
■ Jan Żukowski – Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli:
■ Henryk Pidek – Lublin
■ Tomasz Brożyna – Pajęczno
■ Małgorzata Curyło – Kraków
■ Jerzy Cimoszyński – Szczytno
■ Robert Karlik – śląskie
■ Krzysztof Opaliński – Legnica
■ Edward Strzymiński – Kościan
Uchwały z XV Zjazdu SZS można
znaleźć na stronie www.szs.pl
■ Dariusz Abramuk
Zarząd Główny SZS

Członkowie:
■ Waldemar Gramek – Kraków (małopolskie)
■ Jarosław Ludwiński – Radom
(mazowieckie)
■ Zdzisław Urbańczyk – Poznań
(wielkopolskie)
■ Alicja Stradomska – Kielce (świętokrzyskie)
■ Bohdan Aniszczyk – Wrocław
(dolnośląskie)
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Ringo w 2012 r. – wizytówką sportu
dla wszystkich (jako sport narodowy)
Z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich na początku 2011 r. Polskie Towarzystwo Ringo podjęło starania o umożliwienie prezentacji polskiej gry sportowej na V Światowych Igrzyskach Gier i Sportów dla Wszystkich w Siauliai (Szawle) na Litwie.
Na imprezę uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 5–11 lipca 2012 r.
V Światowe Igrzyska Gier
i Sportów dla Wszystkich
7 zawodników prezentowało i promowało polski sport wśród 7000 zawodników z 62 krajów całego świata oraz
około 100 tys. widzów z Litwy i zagranicy. Igrzyska organizowane były przez
Światową Organizację Sportu dla
Wszystkich (TAFISA) wraz z UNESCO
pod patronatem Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego (MKOl).
Reprezentacja Polskiego Towarzystwa Ringo w składzie: Paulina Latosiak, Paulina Wangryn, Mateusz Błach,
Jakub Brzeski, Patryk Janicki, Piotr Pawlak i trener mgr Mariusz Wangryn intensywnie wsparła główny cel igrzysk,
czyli poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat kulturowego znaczenia gier tradycyjnych wywodzących
się z różnych regionów naszego globu i zachęcanie ludzi do aktywności
w obszarze kultury fizycznej.
Zadaniem Komitetu Organizacyjnego tych igrzysk jest włączanie
nieolimpijskich, tradycyjnych dyscy-

jów oraz zainteresowani widzowie
stają się tu zarówno świadkami, jak
i twórcami tego jedynego w swoim
rodzaju święta. Podejmuje się przez to
próbę podkreślenia głębszej wymowy idei olimpijskich głoszonych przez

Otwarcie I Międzynarodowego Turnieju Plażowego Ringo i Ringtenisa
na wyspie Baltrum (Niemcy)

plin sportowych w sferę zainteresowań kultury fizycznej, co pozwala na
zwiększenie i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej różnic etnicznych. Eksponowanie dziedzictwa
kulturowego różnych narodów przeciwstawia się szerzącej się w świecie
globalizacji i komercjalizacji.
Elementem odróżniającym tę imprezę od Igrzysk Olimpijskich jest fakt,
że reprezentanci poszczególnych kra-

Reprezentacja Polski i Białorusi w Goszczynie

barona Pierre de Coubertina, według
którego igrzyska miały być tylko środkiem do osiągania celów wychowawczo-społecznych. To on już w 1911 r.
zaproponował zasadę „Tous les Jeux,
Toutes les Nations” („All Games, All Nations” - „Wszystkie sporty, wszystkich
narodów”), zgodnie z którą wszystkie dyscypliny sportowe w prograReprezentacja Polski na V Światowe
Igrzyska Gier i Sportów dla Wszystkich
(TAFISA) w Siauliai (Litwa)

Po pierwszych udanych krokach w nauce
ringo w Sitkówce prezes Antoni Bara
promienieje radością z własnej sprawności

mie zawodów olimpijskich miały być
reprezentowane na równych prawach, z dostępnością dla sportowców
wszystkich krajów, bez względu na ich
przynależność narodową, rasę, poglądy polityczne czy religijne.
Przez organizację Igrzysk Sportów Tradycyjnych wprowadzono
próbę przywrócenia tej idei, gdzie
w trakcie festiwalu wszyscy (zawodnicy, widzowie i kibice) wspólnie czerpią niematerialne korzyści z wartości
sportów tradycyjnych i kultury krajów z całego świata, a także z możliwości przebywania ze sobą i wymiany
doświadczeń. Igrzyska te opierają się
na zasadzie spontanicznego uczestnictwa w prezentowanych sportach.
Widzowie mają możliwość nie tylko poznania bogactwa kulturowego i różnorodności kulturowej wielu
państw, lecz również osobistego doświadczenia poprzez udział w prezentowanych przez narodowych reprezentantów grach, pochodzących
z różnych regionów świata. To tu
mamy do czynienia z faktycznym,
świadomym uczestnictwem w kulturze fizycznej, która stanowi jedną ze
składowych kultury ogólnej. Igrzyskom towarzyszyły również imprezy
kulturalne i naukowe.
Imprezy sportowe
15-20 maja 2012 r. na wyspie Baltrum
położonej na Morzu Północnym rozegrano I Międzynarodowy Turniej Plażowy Ringo i Ringtenisa, w którym
nasza 11-osobowa ekipa prowadzo-

na przez trenera Mariusza Wangryna i pilotowana przez prof. A. Stascha wygrała wszystkie mecze w ringo
i ambitnie walczyła o punkty w meczach ringtenisa.
W miejscowości Goszczyn 27 października 2012 r. rozegrano towarzyski mecz Polska - Białoruś, który miał
być ostatnim akordem przygotowującym ekipę Białorusi do XI Międzynarodowych Mistrzostw Białorusi w Ringo
(10-11.11.2012 r.) w mieście Łagojsk.
W Goszczynie Polska wygrała 6:1,
a w Łagojsku 17 zawodników z Polski
wywalczyło kilkanaście medali i dało
przykład pięknej taktyczno-technicznej gry zawodnikom z sześciu uczestniczących państw.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSiT
Ewa Suska, V prezydent TAFISA,
gra w ringo na Litwie w Siauliai

14-15 września 2012 r. w miejscowości Sitkówka-Nowiny w pobliżu
Kielc odbyło się uroczyste zakończenie rywalizacji i ogłoszenie wyników
z rozdaniem nagród w Turnieju Miast
i Gmin organizowanym corocznie przez
KFSdW pod patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Gra w ringo była prezentowana przez kilkoro zawodników
i wzbudziła szczere zainteresowanie,
zwłaszcza u nauczycieli wychowania fizycznego oraz... biznesmenów.

Zwycięzcy XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Ringo”
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Gra na plaży w Ustce

Podobnej promocji polskiego ringo dokonano na otwartym turnieju
ringo dla każdego w Parku Skaryszewskim, w ramach wielkiej społecznej akcji „Zabierz serce na spacer”. Polskie Towarzystwo Ringo zostało zaproszone
do współtworzenia oprawy sportowej
tego wydarzenia przez Instytut Koźmiana i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przez kilka godzin na dwóch
rozstawionych boiskach grali przechodnie, widzowie, uczestnicy innych
atrakcji, m.in. nauki chodzenia z kijami,
gry we frisbee, znani aktorzy i sportowcy, a wśród nich najznamienitszy polski
chodziarz – Robert Korzeniowski.
W roku 2012 w Polsce najgłówniejszą imprezą sportową były 40.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Ringo, które odbyły się na stadionie
im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu
oraz w Warszawie, XI Międzynarodowy Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego. Imprezy te dały przegląd
aktualnego poziomu sportowego zawodników i nadzieję, że z młodych
adeptów tej polskiej gry wyrosną
nowe kadry sportowe i organizacyjne.
■ Krystyna Anioł-Strzyżewska
Reprezentacja Polski na XI Turniej
w Łagojsku (Białoruś)
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20 lat Gier Umysłowych

Towarzystwa Miłośników

Spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa
Miłośników Gier Umysłowych, Warszawa, 26 października 2012 r.

26 października 2012 r. w Domu
Kultury Rakowiec odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Gier
Umysłowych. Tematem wiodącym
była konferencja popularno-naukowa „Homo Ludens – gra jest starsza od kultury”, której towarzyszyły
wystawy gier planszowych, literatury o grach i rozrywkach umysłowych,
łamigłówek oraz dorobku TMGU. Była
dyskusja, wręczenie okolicznościowych wyróżnień i oczywiście tort.

Na spotkanie obok aktywnych
członków towarzystwa przybyli przedstawiciele parlamentu z senatorem
Markiem Borowskim na czele, świata
nauki z dr. Jerzym Szeją - przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz dr.
Rolisławem Janem Kolbuszem. Środowisko szachowe reprezentował dr Andrzej Filipowicz, środowisko brydżystów dr Andrzej Orłow, środowisko
warcabistów Leszek Petlicki, środowisko sportowe Antoni Bara. Licznie
reprezentowane były środowiska
mediów, kulturalne, oświatowe i pasjonatów gier.
Na czele komitetu honorowego obchodów 20-lecia TMGU stanął
Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza
dzielnicy Ochota.
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Od kilku lat mam okazję obserwować działalność TMGU, obecnie z szerszej perspektywy. Zawsze w miarę
swoich możliwości starałem się wspierać Towarzystwo i jego działalność ze
wszech miar pożyteczną. Zwłaszcza
tę ukierunkowaną na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Dla mnie,
jako byłego nauczyciela, jest szczególnie satysfakcjonujące, że wielu z obecnych działaczy, instruktorów i wolontariuszy TMGU to moi byli uczniowie.
To duża przyjemność dla nauczyciela

•
•

–

obserwować, jak jego uczniowie odnoszą sukcesy w działalności społecznej – powiedział Krzysztof Kruk.
– Gry i rozrywki umysłowe przechodzą obecnie prawdziwy renesans.
Wzrasta zainteresowanie grami, liczba tytułów i nakładów produkowanych gier. Gramy wszędzie i w każdym
wieku. Gra to nie tylko zajęcie w czasie
wolnym, ale także edukacja poprzez
zabawę czy współzawodnictwo sportowe – mówił Cezary Domińczak, prezes zarządu Towarzystwa Miłośników
Gier Umysłowych. - Dziś grami zajmują
się związki sportowe, placówki oświatowe i szkolnictwo wyższe. Są częścią
działalności instytucji kultury i rekreacji, są przedmiotem badań naukowych.
Powstają stowarzyszenia i kluby tradycyjnych gier planszowych. Odbywają

•

•
•
•
•
•
•
się cyklicznie tysiące imprez tematycznych z największą na świecie Olimpiadą Sportów Umysłowych. Ministerstwo
Sportu organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Umysłowych. Te działania sprzyjają rynkowi
producentów i twórców gier. A każdy
w tym bogactwie może znaleźć coś dla
siebie. Co lubi, co rozwija go i z czego
czerpie przyjemność intelektualną.
Wśród licznych mówców wymienimy ciekawsze wystąpienia dotyczące
mniej znanych form rozrywek intelektualnych. O grach japońskich – Shogi, Go, Mahjong, Kedama, Hanafuda mówili Andrzej Witarzewski i Karolina
Styczyńska. O szeroko rozumianych
grach i rozrywkach umysłowych mówił
Krzysztof Oleszczyk, autor książek „Encyklopedia Rozrywek Umysłowych”,
„Rebus cz. I i II”, „Krzyżówka”, „Szarada”,
„Na tropach świnksa”. O walorach leczniczych uprawiania gier logicznych
mówił Andrzej Orłow. O przygotowaniu człowieka do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w państwie i grach
symulacyjnych mówił Rolisław J. Kolbusz. I wiele, wiele innych bardzo ciekawych wystąpień, które będą opublikowane w specjalnej książce.
Podniosłym momentem spotkania była ceremonia wręczania wyróżnień dla członków, współpracowników
i wolontariuszy TMGU. Specjalnym medalem „Za zasługi dla rozwoju intelektualnego” zostali wyróżnieni m.in.:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alicja Rataj, pedagog
Joanna Daszkiewicz, pedagog i menedżer
Donata Fraś
Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza dzielnicy Ochota
Marek Borowski, senator RP
Andrzej Dera, poseł RP
prof. Tadeusz Iwiński, poseł RP
dr Andrzej Filipowicz, prezydent strefy wschodnio-europejskiej Światowej Federacji Szachowej, honorowy członek Polskiego
Związku Szachowego
prof. Tadeusz Morawski, naukowiec, autor książek o palindromach, założyciel i właściciel „Muzeum Palindromów”
dr Rolisław Jan Kolbusz, naukowiec, publicysta, autor gier
Krzysztof Leszczyk, wybitny znawca gier, dziennikarz, autor i wydawca książek o szaradziarstwie
Piotr Łapa, dziennikarz, matematyk
Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów
Tomasz Sielicki, prezes Polskiego
Związku Szachowego
dr Maria Moldenhawer-Frey, honorowy prezes Polskiego Związku
Warcabowego
Tadeusz Kosobudzki, prezes Polskiego Związku Warcabowego
Roman Kraczyk, prezydent Polskiej Federacji Othello
dr Zygmunt Szeja
dr Andrzej Orłow, długoletni prezes
Polskiego Związku Brydża Sportowego, trener, sędzia i publicysta
Mieczysław Borowy, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Antoni Bara, prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
Jerzy Potentas, sekretarz Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich
Andrzej Rogiński, redaktor naczel-

ny „Południe, wzdłuż metra”
Krzysztof Krasicki, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego,
dziennikarz, publicysta i wydawca
• Jerzy Nowiński, menedżer sportu
• Dariusz Abramuk, sekretarz generalny Szkolnego Związku Sportowego
• Jacek Bączkowski, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
• Andrzej Dobrowolski, prezes Mazowieckiego Związku Szachowego
• Mariusz Oprządek, członek zarządu Województwa Mazowieckiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Ochota
• Jacek Kubaczyk, dyrektor OSiR
Ochota
• Grzegorz Wysoki, redaktor naczelny „Informatora Ochoty i Włoch”
• Bogusław Szczęśniak, fotoreporter
• Piotr Zawiasa, sekretarz TMGU
• Zbigniew Wąsik, dziennikarz
• Andrzej Kisiel, dziennikarz
• Jarosław Sobień, służby mundurowe
• i wiele innych osób, których ze
względu na ograniczone miejsce
nie wymienimy.
Senator Marek Borowski w imieniu
Ministerstwa Sportu i Turystyki wręczył odznakę „Za Zasługi dla Sportu” następującym osobom:
• Cezary Domińczak i Tomasz Kucharski – w stopniu srebrnym,
•

Mirosław Nadolski – w stopniu
brązowym.
Przepiękną paterę i okolicznościowe wyróżnienia Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich z rąk Antoniego
Bary i Jerzego Potentasa odebrali m.in.:
Piotr Zawiasa, Arkadiusz Węgorek, Joanna Daszkiewicz, Jan Daszkiewicz,
Zbigniew Kosim, Andrzej Sołtysiak.
Były także podziękowania od
współpracujących instytucji:
• Stowarzyszenia Polskich Mediów
• Mazowieckiego
Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
• Zarządu Dzielnicy Ochota i wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy
Ochota Mariusza Oprządka
• Ogniska TKKF „Chomiczówka”
• oraz innych instytucji i osób prywatnych.
Jubileusz uświetnił recital wybitnego pedagoga i artysty Jana Daszyńskiego z Chełma, a na koniec - wyśmienity tort.
***
Towarzystwo Miłośników Gier
Umysłowych jest członkiem wspierającym towarzystwa naukowego Polskiego Towarzystwa Badania Gier
oraz członkiem zwyczajnym następujących organizacji:
• Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich
• Polskiej Federacji Othello
• Mazowieckiego Towarzystwa Szachowego
• Ochockiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych
• Ochockiego Forum Dialogu Społecznego
■ Cezary Domińczak
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XI Mistrzostwa Polski Othello 2012
22 i 23 września 2012 r. w OSiR
Ochota (Warszawa) odbyły się XI
Mistrzostwa Polski Othello. Wzięli w nich udział najlepsi zawodnicy
z całego kraju, którzy rywalizowali o prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Europy. Obok
najlepszych wystartowali mniej doświadczeni gracze, a nawet nowicjusze. Zawody odbyły się systemem szwajcarskim - na dystansie
11 rund. Czterech najlepszych zawodników rozegrało finał. Na starcie XI Mistrzostw Polski Othello
2012 stawiło się 21 osób, w tym 4
zawodniczki. Zmagania były bardzo wyrównane (wyniki na www.
mpothello2012.pl).
Organizatorem mistrzostw było
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych oraz Polska Federacja Othello. Patronat nad zawodami objął
Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza
dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
znany z popierania wszelkich form
rekreacji i sportu. Udział w turnieju
był bezpłatny. Celem zawodów było
m.in. wyłonienie mistrza i mistrzyni
Polski na rok 2012 oraz popularyzacja gry Othello jako dyscypliny sportu intelektualnego.
Gra planszowa Othello to gra
umysłowa dla dwóch osób, która
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Reguły są proste, można się ich nauczyć
w ciągu 1 min. Jak twierdzą znawcy,
gra Othello jest łatwiejsza od warcabów, ale pod względem bogactwa
kombinacyjnego, zawiłości strategii
i taktyki dorównuje szachom, przewyższając je dynamiką i walorami
rozrywkowymi.
Celem gry jest uzyskanie większej liczby pionków własnego koloru
niż ma przeciwnik. Koniec gry następuje w sytuacji, gdy plansza zostaje
całkowicie wypełniona pionkami lub
gdy żaden z graczy nie może wykonać ruchu.
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Historia Othello

Gra znana była od końca XVIII w. pod
nazwą Reversi. Szczególnie chętnie
uprawiana w połowie XIX w. w całej Europie. Prawdopodobnie opublikowana po raz pierwszy ok. 1888
r. w cyklu artykułów w czasopiśmie
„The Queen” przez Lewisa Watermana, następnie zebranych i wydanych w książce „Podręcznik Reversi”.
W wielu krajach świata występowała pod różnymi nazwami. W 1971 r.
ponownie opracowana przez Japończyka Goro Hasegawę i popularyzowana pod nazwą Othello. W marcu 1973 r. Goro Hasegawa założył
Japoński Związek Gry Otello (Japan Othello Game Association). Gra
bardzo popularna w Japonii i USA,
mniej w Europie.
W 1976 r. powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Otello (International Othello Association - IOA),
którego prezesem został James R.
Becker, przedstawiciel firmy zabawkarskiej Anjar Company (USA). W kilkunastu krajach działają federacje
tej gry, a od 1977 r. odbywają się mistrzostwa świata. Wydawane są specjalistyczne czasopisma i książki.
Wiele klubów ma własne strony internetowe. Do Polski Reversi dotarło
w XVIII w., ale nie zdobyło większej
popularności.
Na początku lat 70. XX w. gra
została zauważona i opisana przez
znanego popularyzatora i entuzjastę gier - redaktora Marka Penszko
w miesięczniku „Problemy”. Następnie popularyzowana w latach 80.
XX wieku przez Krajową Radę Upowszechniania Gier i Grotekę. Marek
Penszko opracował wydaną w 1982 r.
broszurę „Przepisy formalne prawideł gry klubowej Othello i rygorów
turniejowych” oraz przeszkolił odpowiednią kadrę instruktorską. 22 i 23
stycznia 1983 r. w Zamościu odbyły
się I Mistrzotwa Polski w grze Otello. Zwyciężył w nich Janusz Murzyn

przed Antonim Kozłowskim i Alicją
Pałaszewską. Rozgrywano też liczne
turnieje na terenie całego kraju.
Polacy bez znaczących sukcesów
wzięli udział w XII Mistrzostwach
Świata w Paryżu. 27-31 października 1989 r. komitet organizacyjny
pod przewodnictwem dr. Rolisława Jana Kolbusza zrealizował XIII
Mistrzostwa Świata. W roku 1999
firma DMS Ltd. zajęła się dystrybucją i promocją gry na terenie Polski.
Latem przeprowadzono dużą akcję
promocyjną w nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych, prowadzono pokazy i turnieje gry. 17 X
1999 r. Towarzystwo Miłośników
Gier Umysłowych przeprowadziło
I Klubowy Turniej Othello TMGU.
Od 2000 r. odbywają się Mistrzostwa Warszawy i Dzielnicy Ochota
organizowane przez Towarzystwo
Miłośników Gier Umysłowych, a od
2001 r. prowadzony jest cykl rozgrywek Grand Prix Polski. Nad jednym
z nich patronat honorowy objął Marek Borowski - wicemarszałek Sejmu RP. Zwycięzcą tego cyklu został
Paweł Pietruszkiewicz, wyprzedzając Pawła Agnieszczaka i Rafała Wójcika.
W 2002 r. nastąpiła reaktywacja Mistrzostw Polski i rozpoczęto liczenie ich od początku. Wspaniale
zorganizowana i przeprowadzona
przez Romana Kraczyka impreza
w Krynicy Górskiej zgromadziła 24
graczy. Mistrzostwa zakończyły się
zwycięstwem 11-letniego Łukasza
Szyszko z Gdańska. W tym samym
czasie grupa entuzjastów Othello
powołała Polską Federację Othello,
która reprezentuje Polskę na arenie
międzynarodowej.
Od 2004 r. Krzysztof Szyszko organizuje w Gdańsku coroczny turniej z cyklu rozgrywek Grand Prix
Europy.
■ Cezary Domińczak

Wysoka dziewiąta lokata Polaków w Igrzyskach Paraolimpijskich
Reprezentacja Polski zajęła wysokie dziewiąte miejsce w tabeli medalowej 14. Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie
wśród 75 krajów. Nad Tamizą zdobyli 36 medali (14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych).
Pierwsze igrzyska paraolimpijskie odbyły się w 1960 r. w stolicy Włoch Rzymie. Sportowcy niepełnosprawni z białym orłem wystąpili po raz pierwszy w imprezie w Heidelbergu (Niemcy) w 1972 r. Na starcie stanęło wtedy 22 zawodników.
Zdobyli 33 medale, 14 złotych, 12 srebrnych i 7 brązowych.
Medale polskich sportowców w letnich igrzyskach paraolimpijskich
Rok

Miejsce

Kraje

Zawodnicy ogółem

Polska

Złote

Srebrne

Brązowe

Razem

1960

Rzym

17

137

0

0

0

0

0

1964

Tokio

19

239

0

0

0

0

0

1968

Tel Awiw

28

782

0

0

0

0

0

1972

Heidelberg

41

926

22

14

12

7

33

1976

Toronto

40

1287

37

25

16

12

53

1980

Arnhem

42

1652

80

75

50

52

177

1984

Nowy Jork

54

2088

34

46

39

21

106

1988

Seul

60

3057

47

25

25

33

83

1992

Barcelona

83

3001

40

10

12

10

32

1996

Atlanta

104

3259

61

13

14

8

35

2000

Sydney

122

3881

144

19

22

12

53

2004

Ateny

135

3808

104

10

25

19

54

2008

Pekin

146

4011

94

5

12

13

30

2012

Londyn

164

4280

101

14

13

9

36

Razem

256

240

196

692

Reprezentacja Polski uplasowała się w Kaliningradzie
(Rosja), po wygraniu z Japonią w karnych 4:3, na jedenastym miejscu w mistrzostwach świata w piłce nożnej, w których startowali zawodnicy po amputacjach.
W mistrzostwach w drużynie trenera Marka Dragosza
wystąpili bramkarze: Łukasz Woźny (Opole) i Łukasz Wyszyński (Gdynia), Mateusz Kabała z Koniecpola (pow. częstochowski), Arkadiusz Werner (Bogucin k. Poznania), Marcin Guszkiewicz (Szczawnica), Maciej Kosiorek (Orzysz),
Mateusz Sadłowski (Rypin), Bartosz Skrzypek (Duszniki
k. Poznania), Sebastian Ziółkowski (Cekcyn, powiat tucholski), Maciej Pożycki (Kraków), Przemysław Świercz (Warszawa), Kamil Rosiek (Nowy Sącz) oraz Bartosz Łastowski
(Nowe Linie, powiat pyrzycki).
Wyjazd na mistrzostwa był możliwy dzięki wsparciu
m.in. Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Sześć tysięcy euro
dla austriackiego złotego medalisty
paraolimpijskiego w Londynie
Austriacy wywalczyli w Igrzyskach Paraolimpijskich trzynaście medali, cztery złote, trzy srebrne i sześć brązowych.
Za złoty medal każdy otrzymał nagrodę w wysokości 6 tys.
euro, za srebrny cztery, a za brązowy dwa tysiące euro.
Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Jedenasta lokata

biało-czerwonych w mistrzostwach
świata w ampfutbolu

Krzysztof Jarzębski
przejechał z Berlina do Łodzi...

na wózku inwalidzkim
Czapki z głów przed Krzysztofem Jarzębskim z Pabianic. Pokonał on bowiem ponad 450 km liczącą trasę z Berlina do Łodzi... na wózku inwalidzkim, gdyż trójkołowy
hand-bike skradziono mu, gdy przebywał w USA, chcąc
w czerwcu jako pierwszy niepełnosprawny przejechać
przez ten kraj z San Francisco do Nowego Jorku (prawie
4700 km). Na trasie ze stolicy Niemiec nadłożył sporo kilometrów, gdyż policja nie zezwoliła na jazdę autostradami.
Jarzębski specjalizował się w przeszłości w dziesięcioboju. Nie załamał się, kiedy w wyniku choroby nowotworowej stracił obie nogi. Jest jednym z wielu sportowców
niepełnosprawnych, którzy wykazują się ogromnym hartem ducha, dając innym przykład do naśladowania.
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Nadal duży potencjał
w polskim sporcie niepełnosprawnych

jest wszystko jedno, kim jesteś”. Pokaż,
co potrafisz. Jeśli zdobędzie medal, jesteś najlepszy i to jest w sportowym
wyczynie najważniejsze.

Żegnamy Londyn – za cztery lata igrzyska w Rio
W niedzielę 9 września 2012 r. zgasł znicz na stadionie olimpijskim w Londynie. Kolejne, XIV Igrzyska Paraolimpijskie przeszły
do historii. Za cztery lata sportowców niepełnosprawnych czeka
wyprawa do Ameryki Południowej – jubileuszowe igrzyska odbędą się w największym mieście Brazylii Rio de Janeiro.
Zanim jednak rozpocznie się wyścig zbrojeń na następną paraolimpiadę - w 164 państwach, które uczestniczyły w igrzyskach londyńskich, trzeba
będzie dokonać bilansu strat i zysków.
Dla niezbyt licznej (101 zawodników)
reprezentacji Polski ten bilans będzie
wręcz znakomity. Jak powiedział prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Longin Komołowski podczas
entuzjastycznego powitania paraolimpijczyków na warszawskim lotnisku im. F. Chopina: - Nasi reprezentanci zdobyli 36 medali, w tym 14 złotych,
które zadecydowały, że Polska zajęła
wysokie 9. miejsce w klasyfikacji medalowej, 3. w Europie, 1. w Europie
Centralnej.
W igrzyskach startowały ekipy 164
państw, medale wywalczyły reprezentacje 75 państw.

Medale Polaków w Londynie

Złote medale: Mateusz Michalski –
bieg na 200 m, Maciej Lepiato – skok
wzwyż i Katarzyna Piekart – rzut oszczepem (wszyscy Start Gorzów Wielkopolski), Barbara Niewiedział (LUKS MGOKSiR Korfantów) – bieg na 1500 m,
Ewa Durska (UKS Barnim Goleniów)
– pchnięcie kulą, Karolina Kucharczyk
(Kadet Rawicz) – skok w dal, Joanna
Mendyk (Start Białystok) – pływanie
100 m stylem motylkowym, Natalia
Partyka (Szansa Start Gdańsk) – tenis
stołowy, gra pojedyncza, Patryk Chojnowski (Start Ostródzianka Ostróda)
– tenis stołowy, gra pojedyncza, Piotr
Grudzień, Marcin Skrzynecki (obaj Start
Zielona Góra) – tenis stołowy, drużynowo, Grzegorz Pluta (IKS AWF Warszawa)
– szabla na wózkach, Dariusz Pender
(IKS AWF Warszawa) – szpada na wóz-

Spotkanie z minister Joanną Muchą
w wiosce olimpijskiej - Barbara Niewiedział
Fot. Kazimierz Żuromski
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kach, Rafał Wilk (Start Szczecin) dwa
medale – jazda na czas i wyścig ze startu wspólnego (handbike).
Srebrne medale: Alicja Fiedorow
(Start Radom ) – bieg na 200 m, Arleta Meloch (Olimpia Grudziądz) – bieg
na 1500 m, Daniel Pek (UKS Olimpijczyk Skorzewo) – bieg na 1500 m, Mateusz Michalski (Start Gorzów Wlkp.) –
bieg na 100 m, Mariusz Sobczak (Start
Radom) – skok w dal, Janusz Rokicki
(KS MOSiR Cieszyn) – pchnięcie kulą (kategoria F58), Karol Kozuń (KS Zduńska
Wola) – pchnięcie kulą (kat. F55), Olimpia Jabłońska (Start Wrocław) – pływanie 100 m stylem motylkowym, Anna
Harkowska (Warmia i Mazury Olsztyn)
- trzy medale w kolarstwie (3000 m
na torze oraz jazda na czas i ze startu
wspólnego na szosie), Krzysztof Kosikowski, Artur Korc (Warma i Mazury Olsztyn) – kolarstwo, tandemy ze
startu wspólnego, Patryk Chojnowski
(Start Ostródzianka Ostróda), Sebastian Powroźniak (Start Radom) – tenis stołowy, drużynowo.
Brązowe medale: Alicja Fiedorow
(Start Radom) - bieg na 400 m, Rafał Korc (OKS Start Otwock) – bieg na
1500 m, Tomasz Blatkiewicz (Start Gorzów Wlkp.) - rzut dyskiem, Tomasz Rębisz (Start Koszalin) – pchnięcie kulą,
Łukasz Mamczak (Start Gorzów Wlkp.)
– skok wzwyż, Paulina Woźniak (Start
Szczecin) – pływanie, 100 m stylem klasycznym, Milena Olszewska (Start Gorzów Wlkp.) – łucznictwo, Marta Makowska (IKS AWF Warszawa) – floret na
wózkach, Natalia Partyka (Szansa Start
Gdańsk), Alicja Eigner (Start Wejherowo) i Małgorzata Jankowska (IKS AWF
Warszawa) – tenis stołowy, drużynowo.
Klasyfikacja medalowa pierwszej
dziesiątki państw: 1. Chiny - razem

Spotkanie z minister Joanną Muchą w wiosce olimpijskiej.
Od lewej: Daniel Pek, minister Joanna Mucha, Rafał Korc
Fot. Kazimierz Żuromski

231 medali (złotych 95, srebrnych 71,
brązowych 65), 2. Rosja - 102 medale (36, 38, 28), 3. Wielka Brytania - 120
medali (34, 43, 43), 4. Ukraina - 84 medale (32, 24, 28), 5. Australia - 85 medali (32, 23, 30), 6. USA - 98 medali (31,
29, 38), 7. Brazylia - 43 medale (21, 14,
8), 8. Niemcy - 66 medali (18, 26, 22),
9. Polska - 36 medali (14, 13, 9), 10. Holandia - 39 medali (10, 10, 19).

Rozmowy
z paraolimpijczykami
Oto, co powiedzieli nasi medaliści
oraz ich trenerzy, działacze sportowi towarzyszący ekipie tuż po
przylocie do Warszawy.
Katarzyna Piekart: – Jako pierwsza z polskiej reprezentacji zdobyłam
złoty medal i pobiłam rekord świata. Moim koleżankom i kolegom z reprezentacji dałam dobry sygnał, że jesteśmy dobrze przygotowani i mamy
szanse walczyć o medale, choć przecież już wiemy, jaka była silna konkurencja podczas XIV Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie.

nic się nie stało”. Wszyscy zebrani dobrze wiedzieli, co miał na myśli miotacz ze Zduńskiej Woli.
***
Rafał Wilk, były żużlowiec, pierwszy
raz startował na igrzyskach, wykazując się niezwykłym hartem ducha i odpornością psychiczną, stając dwukrotnie na najwyższym stopniu podium.
- W ciągu dwóch dni grano mi Mazurska Dąbrowskiego, czy można być
jeszcze bardziej szczęśliwym? Przecież
wywalczyłem te dwa złote medale dla
siebie, dla Polski - powiedział Rafał
Wilk. - My wcale nie jesteśmy gorszymi
zawodnikami, ani gorszymi ludźmi od
pełnosprawnych sportowców. W przygotowania wkładamy tyle samo serca i trudu, co zawodnicy pełnosprawni. Bardzo mi się podobało przesłanie,
które towarzyszyło igrzyskom paraolimpijskim w Londynie: „Sportowi

***
Nie omijały pani kontuzje w okresie
przygotowawczym, trenowała pani
indywidualnie z trenerem klubowym
Edwardem Decem. Czy trudniej było
zdobyć „złoto” na koronnym dystansie
100 m stylem motylkowym w Pekinie,
czy Londynie? – pytamy Joannę Mendak, jedyną naszą pływaczkę, która stanęła na najwyższym stopniu podium
i grano jej Mazurka Dąbrowskiego.
– Warto jednak przypomnieć, że na
dwóch ostatnich zgrupowaniach kadry w Ostrowcu Świętokrzyskim przed
wyjazdem do Londynu trenowałam ze
wszystkimi naszymi reprezentantami.
Nie mogę porównywać igrzysk w Pekinie i Londynie, każde wielkie zawody
rządzą się swoimi prawami. W Londynie startowało wiele nowych zawodniczek, a poziom był jednak wyższy
niż w Pekinie. Wygrałam „setkę” stylem
motylkowym, pobiłam rekordy życiowe na 50 i 100 m kraulem. Myślę, że
przygotowania i współpraca z trenerem Edwardem Decem były właściwe
i przyniosły spodziewany efekt.
***
Powtórzył pan sukces w Londynie
z igrzysk w Sydney, zdobył pan złoty medal w turnieju indywidualnym
szpady – pytamy Dariusza Pendera?

Chwila po efektownym finiszu na 1500 m.
Od lewej: Arleta Meloch (srebro) i Barbara Niewiedział (złoto)
Fot. Kazimierz Żuromski

***
Na pewno przejdzie do historii polskiego sportu niepełnosprawnych
wystąpienie srebrnego medalisty
w Londynie w pchnięciu kulą Karola
Kozunia, który powiedział, iż bardzo
się cieszy, że zebrani na lotniku witają
ich brawami, a nie okrzykami: „Polacy
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mówili nawet, że do najlepszej dziesiątki kandydowało nawet 20 zawodników. Zająłem 8. miejsce, mogło być
lepiej, byłem dobrze przygotowany
do startu. Może na następnych igrzyskach w Brazylii powalczę o medal!

Dekoracja złotej medalistki na
1500 m - Barbary Niewiedział
Fot. Kazimierz Żuromski

– Nie było łatwo, ale wygrałem w finale z Francuzem. Jestem aktualnym mistrzem świata w tej broni, a mistrzowi
nie wypadało przegrać w Londynie.
Bardzo się cieszę.
***
Lubi pan trudne trasy maratońskie,
choćby taką, jaka była podczas igrzysk
w Atenach, gdzie wywalczył pan brązowy medal w wyścigu na wózkach.
Czy trasa w Londynie była zbyt łatwa,
że zajął pan dopiero 8 miejsce?
– Maraton jest moją życiową pasją
i przyjechałem do Londynu walczyć
o medal - mówi Tomasz Hamerlak
(Start Bielsko-Biała). Chciałem sobie
zrobić urodzinowy prezent, ale się
nie udało, konkurencja była piekielnie trudna, znawcy naszej konkurencji
Daniel Pek - bieg na 1500 m,
chwila po finiszu
Fot. Kazimierz Żuromski
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***
Rewelacją konkursu skoku wzwyż był
reprezentant Polski Maciej Lepiato,
który nie tylko zdobył złoty medal,
ale także pobił wynikiem 2,12 rekord
świata. W debiucie taki wielki sukces.
Czy student gorzowskiego oddziału
poznańskiej Akademii Wychowania
Fizycznego liczył na „złoto”?
– Podczas mistrzostw Polski przed wyjazdem do Londynu uzyskałem wynik lepszy od rekordu świata, co było
sygnałem, że jestem w dobrej formie.
Podczas konkursu na igrzyskach udało
mi się pokonać stres, a przecież przez
kilka dni nie zapomniałem jak się skacze. Jestem bardzo szczęśliwy.
***
Rekordzistką w polskiej ekipie
w liczbie zdobytych medali okazała
się Anna Harkowska, która w kolarskich wyścigach na torze i szosie wywalczyła trzy srebrne medale? Polubiła pani srebro?
- Jakoś tak się złożyło, to „srebro” jest
mi przypisane. W ubiegłym roku, podczas mistrzostw świata byłam też druga zarówno w jeździe na czas, jak
i w wyścigu ze startu wspólnego. Trzeba to będzie z czasem zmienić w „złoto”, może na następnych igrzyskach
paraolimpijskich w Brazylii.
***
Wszyscy są zgodni: rekordowa liczba
4200 zawodników na długo nie zapomni Brytyjczyków, którzy na każdym
kroku okazywali swoje wsparcie i sympatię. Najbardziej popularna reprezentantka Polski Natalia Partyka, która
na dwóch poprzednich paraolimpiadach w Atenach i Pekinie zdobyła złote medale w singlu powiedziała:
– Złoty medal wywalczony w Londynie sprawił mi wielką radość i ciesze
się z niego najbardziej. Pełne trybuny

młodą kobietą, ma też prawo do założenia rodziny. Czas pokaże, będziemy
rozmawiać!

Dekoracja medalistów po
biegu na 1500 m. Od lewej:
Daniel Pek - srebro,
Nasiri Bazanjami Peyman (Iran)
- złoto, Rafał Korc - brąz
Fot. Kazimierz Żuromski

na wszystkich arenach sportowych,
fantastyczni, bardzo życzliwi kibice, to
wszystko sprawiło, że była to naprawdę wspaniała impreza.
***
Ewa Durska startowała na wielu stadionach, jest bardzo doświadczoną zawodniczką, przed dwunasty laty zdobyła przecież złoty medal w pchnięciu
kulą na paraolimpiadzie w Sydney.
- Bardzo obawiałam się startu w Londynie. W okresie przygotowawczym
chorowałam, nie omijały mnie kontuzje i może nie dam sobie rady z emocjami i stresem. Jak podczas prezentacji zawodniczek przed konkursem
pchnięcia kulą 80 tys. widzów zgotowało mi owację i zobaczyłam na trybunie mojego klubowego trenera
Waldemara Nowotnego, wiedziałam,
że będzie dobrze i już w pierwszej serii pobiłam rekord igrzysk paraolimpijskich, a w trzech następnych kolejkach poprawiałam ten rekord.
***
Jeden z bohaterów igrzysk, zdobywca dwóch złotych medali w kolarstwie
szosowym, Rafał Wilk, nie ukrywał, że
po wypadku na torze żużlowym sport
odebrał mu życie, a to życie przywrócił
mu sport niepełnosprawnych. Był zaskoczony sympatią, życzliwością i zainteresowaniem Brytyjczyków. Gdyby
w reprezentacyjnym dresie i z medalami pokazał się na mieście, musiał-

Spotkanie z minister Joanną Muchą w wiosce olimpijskiej.
Od lewej: Daniel Pek, minister Joanna Mucha, Rafał Korc
Fot. Kazimierz Żuromski

by pewnie nawet cały dzień rozdawać
autografy i pozować do zdjęć.
***
– Debiutowałam na igrzyskach - mówi
Karolina Kucharczyk. – Jak w drugiej
kolejce konkursu skoku w dal pobiłam
rekord świata, to dopiero po chwili dotarło do mnie, że ci ludzie na trybunach
cieszą się z mojego wyniku i sukcesu.
To mnie zmobilizowało do najwyższego wysiłku i w ostatniej kolejce finałowego konkursu skoczyłam bardzo daleko – sześć metrów, co było moim
marzeniem. Zagrano mi Mazurska Dąbrowskiego, zdobyłam wymarzony złoty medal dla siebie, dla Polski.
***
Bożena Dziubińska (OKS Start Otwock) przybyła powitać dwójkę lekkoatletów, Arletę Meloch i Rafała Korca, których przygotowywała do startu
w Londynie. – Nie ukrywam, że czekało mnie trudne zadanie. Korc założył
rodzinę, podjął pracę i miał dużą przerwę w treningach i startach. Z Arletą
było jeszcze trudniej. Należało w ciągu
kilku miesięcy zmienić trening, bo Meloch w ostatnich latach specjalizowała
się w maratonach, a w Londynie miała
startować w biegu na 1500 m. Udało
się, Arleta w Londynie zdobyła srebrny
medal, a Rafał również na 1500 m medal brązowy. Korc był nawet przygotowany na walkę o złoty medal, podczas
biegu popełnił jednak błąd, zbyt późno rozpoczął finiszować.
Badania ostatnich lat wykazały, że wystarczy nawet trochę talentu, żeby odnosić sukcesy w sportowym wyczynie.
Decyduje tu przede wszystkim deter-

minacja i olbrzymia praca. Jaki jest
pani pogląd na ten temat?
– Moim zdaniem o sukcesach w sporcie decyduje przede wszystkim głowa,
a potem talent i praca.
***
Edward Dec z Suwałk, trener klubowy Joanny Mendak: – Mieliśmy zgodę władz sportowych, by do igrzysk
przygotowywać Joannę indywidualnie w klubie. Biorąc pod uwagę problemy z barkiem i Achillesem, moja wychowanka była dobrze przygotowana
do startu i zdobyła złoty medal w swej
koronnej konkurencji na 100 m motylkiem. W wyścigach na 50 i 100 m stylem dowolnym pobiła swoje rekordy
życiowe, a na tym drugim dystansie
była bliska medalu, podobnie jak na
200 m stylem zmiennym, gdzie zajęła czwarte miejsce. Nie potrafię teraz
powiedzieć, czy będzie się przygotowywała do następnej paraolimpiady.
Dużo będzie zależało od rodziców i od
samej zawodniczki. Jest atrakcyjną

***
Obecność na warszawskim lotnisku
Jagody Polasik, jednej z bohaterek
igrzysk paraolimpijskich w Sydney,
gdzie zdobyła w szermierce trzy złote
medale, była okazją do rozmowy.
– Przyszłam powitać paraolimpijczyków. Wszyscy byli wspaniali i dzielnie
walczyli w Londynie. Podziwiam szermierzy, złotych medalistów Dariusza
Pendera w szpadzie i Grzegorza Plutę w szabli. Jestem pełna podziwu dla
Marty Makowskiej, która założyła rodzinę, podjęła pracę i miała dłuższą
przerwę w treningach. Jednak mimo
licznych obowiązków wróciła do sportu i zdobyła medal we florecie. Całe
środowisko osób niepełnosprawnych
ma wielki żal do polskiej telewizji publicznej czy państwowej, że jako jedyna
telewizja w Europie nie przeprowadziła transmisji z londyńskiej paraolimpiady. To niesprawiedliwe i już ponad 5,5 mln osób niepełnosprawnych
w Polsce ma tu uzasadniony żal i wielkie pretensje. Nasi reprezentanci zdobyli w Londynie worek medali, 14 razy
grano im Mazurka Dąbrowskiego, czy
może być lepsza promocja naszego
kraju w świecie? Teraz wcale nie dziwię
się, że obywatele nie chcą płacić abonamentu! Polska telewizja, która zupełnie marginalnie zajmuje się sportem niepełnosprawnych, podobno

Medaliści w biegu na 1500 m. Od lewej: Rafał Korc - brąz,
Nasiri Bazanjami Peyman - złoto i Daniel Pek - srebro
Fot. Kazimierz Żuromski
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walczy o telewidza i o środki na działalność z kieszeni podatnika, niestety
- nie zdobyła nadal sympatii niepełnosprawnych sportowców. Musimy brać
przykład z Brytyjczyków, którzy życzliwie i poważnie traktują także sportowców niepełnosprawnych. My w Polsce
nie potrafimy „przełamać barier”, skoro kulomiot Majewski, który zdobył
złoty medal w pchnięciu kulą na olimpiadzie, otrzymał nagrodę pieniężną
w wysokości 120 tys. zł, a Rafał Wilk,
zdobywca 2 złotych medali na paraolimpiadzie - niespełna 19 tysięcy...
***
Dr Zenon Jaszczur, twórca ruchu społeczno-sportowego „Sprawni-Razem”:
– W reprezentacji Polski wystąpiło 9
sportowców naszego stowarzyszenia, 7 lekkoatletów i 2 w tenisie stołowym. Lekkoatleci spisali się znakomicie, Szóstka zdobyła medale, złote
– Ewa Durska w pchnięciu kulą, Barbara Niewiedział w biegu na 1500 m
i Karolina Kucharczyk w skoku w dal,
która pobiła swój rekord świata. Srebrne medale wywalczyli Arleta Meloch
na 1500 m i Daniel Pek na tym samym
dystansie. Brązowy medal przypadł
w udziale Rafałowi Korcowi w biegu na 1500 m. Siódmy nasz zawodnik
Jacek Kołodziej zajął piąte miejsce
w finale skoku w dal. Bliscy medalu
byli tenisiści stołowi, Krystyna Siemieniecka i Paweł Olejarski, ostatecznie zajęli czwarte lokaty.
Po 12 latach w Londynie reprezentacja Polski niemal powtórzyła sukces w klasyfikacji medalowej z igrzysk
w Sydney. Wówczas jednak o pięć zło-

tych medali było więcej i znakomite
8. miejsce. Warto jednak przypomnieć,
że do tego bardzo dobrego 8. miejsca
w klasyfikacji medalowej swoją cegiełkę dorzucili sportowcy „SprawnychRazem”, zdobywając 5 złotych medali.
W ekipie na Sydney znalazło się aż 29
zawodników „Sprawnych-Razem”, 25
zdobyło medale, w tym drużyna koszykarzy.
Nadal jest duży niewykorzystany potencjał sportowy wśród dzieci, młodzieży i absolwentów szkół
specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i klas integracyjnych.
Trzeba tylko wrócić do systemu szkolenia i imprez sportowych, które proponowało i organizowało stowarzyszenie „Sprawni-Razem”, a które prężnie
działająca Międzynarodowa Federacja
Sportowa INAS-FID uznała za najlepszy na świecie.
***
Rafał Korc podobno mógł zdobyć złoty medal w biegu na 1500 m, był na
to przygotowany, jednak zbyt późno rozpoczął finisz? – pytamy Kazimierza Żuromskiego, trenera kadry
lekkoatletycznej „Sprawnych-Razem”.
– Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że do medali w biegu na 1500 m
kandydowało nawet 8 zawodników.
Moim zdaniem Irańczyk Nasiri był najlepszy i zasłużenie zdobył złoty medal. Nasi Pek i Korc dobrze rozegrali
bieg taktycznie, choć obawiałem się,
czy wytrzymają narzucone ostre tempo. Pierwsza trójka na mecie uzyskała
wynik poniżej czterech minut. Wytrzymali i możemy cieszyć się ze srebrne-

Ruch społeczno-sportowy Sprawni-Razem, Słupsk, 16.11.2012 r.
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go medalu Daniela Peka i brązowego
Rafała Korca.

złoty medal właśnie jej dedykuję, była
wspaniała.

***
Biegłeś trzeci na 1500 m i dopiero rzutem na taśmę zapewniłeś sobie srebrny medal? – pytamy Daniela Peka.
– Zawsze walczę do końca mówi – zawodnik UKS Olimpijczyk Skorzewo.
– Ciężko pracowałem na ten sukces,
trenowałem z zawodnikami pełnosprawnymi, ale warto było, jestem
bardzo szczęśliwy.

***
Gratulujemy dobrego występu na
igrzyskach. Basia Niewiedział, w dowód uznania – tobie zadedykowała
swój złoty medal. – Dziękuję – mówi
Arleta Meloch. – Basia to prawdziwa
królowa biegów średnich w Federacji
INAS-FID i życzę jej wszystkiego najlepszego. Nie znam zawodniczki na
świecie, który by biegała tak pięknie
stylowo jak nasza Basia.

***
Mogłeś być wicemistrzem paraolimpijskim w biegu na 1500 m, ale na
ostatnim metrze wyprzedził cię twój
kolega z reprezentacji, Daniel Pek. Co
się stało? – pytamy Rafała Korca. –
To jest tylko sport, a w nim wszystko
może się zdarzyć. Może trochę się zagapiłem, ale medal srebrny zdobył Polak, pozostał w rodzinie. To był mój pożegnalny występ na igrzyskach, teraz
muszę więcej czasu poświęcić rodzinie, pracy, koniec z bieganiem!
***
– To niesamowite, kiedy podczas biegu niesie cię doping 80 tysięcy kibiców na stadionie olimpijskim – mówi
złota medalistka na 1500 m Barbara
Niewiedział. – Na igrzyskach w Sydney ludzi na trybunach było też wielu,
ale w Londynie atmosfera była jeszcze
bardziej wyjątkowa. Jestem pełna podziwu dla Arlety Meloch, że ona, maratonka tak szybko przestawiła się na
średnie dystanse i wywalczyła srebrny
medal na „moim” dystansie. Ten mój

***
Bronisław Kokoszko, trener koordynator lekkoatletów „Sprawnych-Razem”: – Przed wyjazdem na igrzyska
do Londynu w prognozach stawiano
na 22 medale. Okazało się jednak, że
tych medali było o 14 więcej, co najlepiej świadczy, jak te prognozy były
bardzo zaniżone. Jeśli chodzi o moich lekkoatletów, to mówiliśmy o sześciu medalach, w tym o dość pewnych
trzech złotych, co było potwierdzone w rankingach światowych i wynikach tegorocznych mistrzostw Europy. Pewnie musiałaby Tamiza zalać
stadion w Londynie, by Ewa Durska,
Basia Niewiedział, Karolina Kucharczyk, Arleta Meloch, Daniel Pek i Rafał
Korc nie zdobyli medali. Liczyłem jesz-

cze na medal Jacka Kołodzieja w skoku w dal, ale mój podopieczny leczył
kontuzje, nie mógł trenować na pełnych obrotach, stąd dopiero piąte
miejsce w finale konkursu skoku w dal.
Pewne szanse na medal miał mistrz
igrzysk paraolimpijskich w kuli w Sydney Krzysztof Kaczmarek, który zdobył
kwalifikacje na Londyn, ale w ekipie
się nie znalazł. Zamiast niego wybrano
zawodnika ze Startu, bo Polska miała
przyznanych tylko 29 miejsc. Warto
zauważyć, że 22 lekkoatletów „Startu”
zdobyło jednak 12 medali, w tym 3 te
najważniejsze - złote.
Po występie reprezentacji Polski na
igrzyskach paraolimpijskich nie unikniemy dyskusji o traktowaniu sportu niepełnosprawnych i o środkach
przeznaczonych na nasz sport. I choć
główne przesłanie igrzysk w Londynie głosi, że „sportowi jest wszystko
jedno, kim jesteś”, to jednak zmusza
nas wszystkich do myślenia, dlaczego sportowcy pełnosprawni zdobyli w Londynie tylko 2 złote medale,
a sportowcy niepełnosprawni o 12
złotych medali więcej?
Bo w polskim sporcie niepełnosprawnych jest nadal niewykorzystany w pełni duży potencjał. Można jednak zaryzykować twierdzenie, że w sporcie
niepełnosprawnych w sumie krążą
wcale nie tak małe pieniądze. Bo są

środki z budżetu państwa, z totalizatora, gdzie pośrednikiem w przekazaniu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mają na sport niepełnosprawnych
pewne środki województwa, powiaty,
a nawet gminy. Można podać przykłady, że nawet Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wspierały, nawet finansowo
imprezy sportowe niepełnosprawnych.
Pozostaje tylko jedno i to podstawowe
pytanie, czy każda złotówka jest celowo wydawana? W sporcie paraolimpijskim jest wszystko jasne, znane są
wyniki i wiadomo, które organizacje
i kluby przyczyniły się do wielkiego sukcesu Polski w Londynie. Minister Joanna Mucha bardzo słusznie zapowiada,
że w polskim sporcie, także sporcie niepełnosprawnych będą w grudniu zmiany, że czeka nas reforma. I może jeszcze
na koniec jeden bardzo pozytywny akcent związany z igrzyskami w Londynie. W Gazecie Wyborczej, która sporo
informowała o występach naszych reprezentantów na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie, ukazał się bardzo
ciekawy komentarz red. Tomasza Ulanowskiego pod soczystym tytułem
„Paraolimpiada – ostatnie prawdziwe
igrzyska”. I to może jest najlepsze podsumowanie występu naszych reprezentantów w Londynie, bo wszystkim
daje dużo do myślenia.
■ Witold Kubicki

Karolina Kucharczyk z trenerami. Od lewej: Bronisław Kokoszko, Kazimierz Żuromski i prezes Zenon Jaszczur
Fot. Kazimierz Żuromski

Fot. Ryszard Nowakowski
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Rok wspaniałych Polek w sporcie niepełnosprawnych
Dobiegający końca rok 2012 był niezwykle pomyślny dla polskiego sportu osób niepełnosprawnych. Znakomicie spisała się reprezentacja Polski podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie, która wywalczyła 36 medali i zajęła wysokie, bardzo dobre dziesiąte
miejsce w klasyfikacji medalowej wśród 143 państw startujących
w stolicy Anglii.
Kilka miesięcy wcześniej, zanim
zapalono znicz na paraolimpiadzie
w Londynie, główną bohaterką narciarskiego sezonu została Katarzyna Rogowiec (Start Nowy Sącz), która po raz pierwszy w karierze zdobyła
Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w biegach narciarskich.
Tak niewiele brakowało, by zawodniczka z Nowego Sącza zdobyła także
Kryształową Kulę w Pucharze Świata
w biathlonie. Ostatecznie nasza reprezentantka zajęła drugie miejsce za Finką Maiją Jarvelą. Podopieczna trenera
Stanisława Ślęzaka sporo traciła na
strzelnicy, a doskonałym biegiem nie
zawsze udawało jej się do końca odrobić na dystansie straty.
W najważniejszej imprezie czterolecia dla sportowców niepełnosprawnych – Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, po 12 latach przerwy, podobnie
jak na igrzyskach w Sydney reprezentacja Polski znalazła się w najlepszej dziesiątce świata w klasyfikacji medalowej.
Do tego wielkiego sukcesu w Londynie
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walnie przyczyniły się medale wywalczone przez wspaniałe Polki.
I choć tak udane igrzyska zakończyły się w Londynie 9 września, warto
przypomnieć jeszcze raz o medalach
naszych reprezentantek. Jako pierwsza sygnał do ataku dała lekkoatlet-

Karolina Kucharczyk, złota medalistka
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie
Fot. Kazimierz Żuromski

ka Katarzyna Piekart (Start Gorzów
Wielkopolski), która - żeby zdobyć złoty
medal i stanąć na najwyższym stopniu
podium - musiała w konkursie rzutu
oszczepem pobić rekord świata. W ślady Piekart poszła jej młodsza koleżanka
Karolina Kucharczyk (Kadet Rawicz).
Debiutująca w igrzyskach Karolina pokonała stres i nie tylko zdobyła złoty
medal w skoku w dal, ale jako pierwsza
w historii zawodniczka Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS-FID pokonała granicę sześciu metrów.
Najbardziej doświadczone w polskiej ekipie zawodniczki Ewa Durska
(Barnim Goleniów) w pchnięciu kulą
i Barbara Niewiedział (LUKS Korfantów) w biegu na 1500 m, zdobywając złote medale, powtórzyły sukces
z igrzysk w Sydney. Niewiedział w Australii wygrała bieg na 800 m. Za Barbarą w Londynie finiszowała na drugim miejscu Arleta Meloch (Olimpia
Grudziądz), która od lat specjalizuje
się w maratonach, a przed igrzyskami
musiała zmienić metody treningowe,
ale jej srebrny medal jest dowodem,
że metody były skuteczne i przyniosły sukces.

Dekoracja – bieg na 1500 m. Od lewej: Arleta Meloch i Barbara Niewiedział. Fot. Kazimierz Żuromski

Skoro jesteśmy przy lekkoatletkach, godne odnotowania są medale
Alicji Fiedorow (Start Radom) i medal
najstarszej zawodniczki w ekipie Renaty Chilewskiej (Start Szczecin), która reprezentowała Polskę na czwartych igrzyskach paraolimpijskich.
W drugiej po lekkoatletyce dyscyplinie sportowej, gdzie można było
zdobyć najwięcej medali - pływaniu
Chwila po efektownym finiszu na 1500 m.
Od lewej: Arleta Meloch (srebro) i Barbara
Niewiedział (złoto)
Fot. Kazimierz Żuromski

- naszym głównym atutem była Joanna Mendak (Start Białystok). Nieco się jednak obawiano, bo Mendak
do startu w Londynie przygotowywała się indywidualnie pod kierunkiem
trenera klubowego Edwarda Deca.
Obawy były niepotrzebne, bo Joanna
zdobyła złoty medal w swym koronnym dystansie 100 m stylem motylkowym, pobiła rekordy życiowe w stylu
dowolnym, gdzie była bliska medali.
Oprócz Joanny Mendak na pochwalę
zasłużyły debiutująca na igrzyskach
Oliwia Jabłońska (Start Wrocław)
i Paulina Woźniak (Start Szczecin),
które również stawały na podium dla
zwycięzców.
Największa nasza gwiazda w tenisie stołowym Natalia Partyka (Szansa Start Gdańsk), która na igrzyskach
paraolimpijskich w Atenach i Pekinie
zdobyła dwa złote medale w grze pojedynczej, przed występem w Londynie była szczera do bólu, mówiąc, że
gdyby kolejnego „złota” w Anglii nie
zdobyła, byłaby bardzo niezadowolona. A wcale nie była to łatwa sprawa.
Polka w drodze na najwyższy stopień
podium musiała w półfinale i finale
pokonać dwie Chinki, gdzie tenis stołowy jest sportem narodowym.
Skoro wspominamy nasze najbardziej zasłużone zawodniczki, wielokrotne medalistki mistrzostw świata, Europy i igrzysk paraolimpijskich,

musimy nieco więcej miejsca poświecić Marcie Makowskiej (IKS AWF
Warszawa). Największa gwiazda Paraolimpiady w Sydney, gdzie zdobyła w szermierce cztery złote medale,
2 indywidualnie we florecie i szpadzie i dwa drużynowo w tych samych
rodzajach broni. Cztery lata po igrzyskach w Sydney, na paraolimpiadzie
w Atenach jeszcze wystartowała, zdobywając medale we florecie i szpadzie.
Po Atenach miała przerwę w treningach i startach, poświęcając się całkowicie rodzinie i pracy. W roku 2006
Marta wróciła do sportu, do szermierki, która jest jedną z jej największych
życiowych pasji, i... do dawnej formy, o czym świadczą medale w konkurencji indywidualnej i drużynowej
podczas mistrzostw świata i Europy.
Zdobyła także prawo startu na paraolimpiadzie w Londynie, gdzie znów
zdobyła medal dla Polski.
I chyba nie popełniłem błędu,
podsumowując rok 2012, kiedy tak
trudno było zdobyć Katarzynie Rogowiec Kryształowa Kulę w Pucharze
Świata i medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie polskim lekkoatletkom, pływaczkom, Natalii Partyce i Marcie Makowskiej, że w sporcie
osób niepełnosprawnych był to Rok
Wspaniałych Polek.
■ Witold Kubicki
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Badanie specjalne Eurobarometru:

Sport i aktywność fizyczna
Przedstawiamy fragmenty raportu z badania (nr 334/ seria badawcza 72.3) przeprowadzonego przez TNS Opinion & Social
na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, koordynowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej
(Jednostkę ds. Badań i Analiz Politycznych). Prace badawcze wykonano w październiku 2009 r., wyniki opublikowano w marcu 2010 r. (http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm).
Jak wynika z przeprowadzonych przez Eurobarometr badań dotyczących aktywności fizycznej Europejczyków, dla Polaków sport
jest mało atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Prawie połowa ankietowanych w Polsce w ogóle nie uprawia sportu ani żadnej
aktywności fizycznej. Tylko jedna czwarta badanych jest aktywna
fizycznie raz w tygodniu lub częściej.
Wraz z ratyfikacją Traktatu z Lizbony pod koniec roku 2009 sport
stał się jednym ze wspierających, koordynujących i uzupełniających obszarów działania Unii Europejskiej.
Ratyfikacja traktatu zapoczątkowała
proces zachęcania poszczególnych
państw członkowskich do wdrażania opartej na konkretnych danych
polityki mającej na celu poprawę sytuacji w dziedzinie obiektów sportowych oraz możliwości uprawiania
sportu. UE aktywnie promuje sport
i aktywność fizyczną na poziomie
politycznym nie tylko w celu poprawy zdrowia i kondycji fizycznej obywateli całej Unii, ale również w celu
wzmocnienia roli sportu w stymulowaniu spójności społecznej oraz wykorzystania jego wartości edukacyjnych.
W okresie 2-19 października
2009 TNS Opinion & Social przeprowadziła wywiady z 26 788 obywatelami Europy z 27 państw członkowskich UE. Badanie (kontynuacja
podobnego badania Eurobarometru przeprowadzonego w 2005 r.
w 25 państwach członkowskich UE)
nie tylko wskazuje, w których państwach członkowskich obywatele wykazują największą (i najmniejszą) aktywność fizyczną, ale także
kładzie nacisk na kontekst, w jakim

38 sport

dla wszystkich

aktywność fizyczna jest uprawiana,
np. czy ludzie uprawiają konkretne
dyscypliny sportu w zorganizowany
sposób, czy preferują inne, bardziej
nieformalne sposoby.

Wyniki badania

W siedmiu państwach członkowskich większość obywateli uprawia
sport „regularnie” lub „z pewną regularnością”. Jednak w 20 państwach
członkowskich większość obywateli nie uprawia żadnego sportu lub
robi to bardzo rzadko. 60% obywateli UE twierdzi, że nigdy nie uprawia sportu lub uprawia go rzadko.
40% badanych, deklarujących do-

bry stan zdrowia, uczestniczy w zajęciach sportowych „regularnie” lub
„z pewną regularnością” (raz w tygodniu lub częściej).
Analizując wyniki poszczególnych państw członkowskich UE widać, że w Irlandii jest najwięcej (23%)
osób uprawiających sport regularnie (5 razy w tygodniu lub częściej).
Blisko za Irlandią plasuje się Szwecja
(22%). Ogólnie rzecz biorąc, obywatele krajów skandynawskich
traktują sport najpoważniej: Szwecja (72%), Finlandia (72%) i Dania
(64%) znacznie przewyższają średnią unijną wynoszącą 40% obywateli uprawiających aktywność fizyczną
„regularnie” lub „z pewną regularnością”. W Polsce odsetek takich
osób wynosi jedynie 25% (patrz:
wykres). Jednocześnie aż 49% polskich respondentów deklaruje, że
nigdy nie uprawia sportu. Dla porównania można przytoczyć wyniki

Szwecji i Finlandii, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 6% i 7%
badanych.
Oprócz wspomnianych trzech
krajów skandynawskich także
w 4 innych państwach członkowskich ponad połowa ankietowanych
uprawia sport co najmniej raz w tygodniu. Są to: Irlandia (58%), Holandia (56%), Słowenia (52%) i Luksemburg (51%). Na drugim końcu skali
znajdują się państwa z najniższym
odsetkiem obywateli regularnie
uprawiających sport: Bułgaria (3%),
Grecja (3%) i Włochy (3%).
Państwa o największej liczbie respondentów twierdzących, że nigdy
nie uprawiają sportu w żadnej formie to: Grecja (67%), Bułgaria (58%),
Portugalia (55%) i Włochy (55%),
podczas gdy tylko 6% respondentów szwedzkich i 7% fińskich nie
uprawia żadnej aktywności fizycznej.
W 15 krajach UE co najmniej
50% obywateli deklaruje, że nigdy nie uprawia sportu lub uprawia sport rzadziej niż raz w miesiącu. Według tego kryterium kraje,
w których sport uprawia się najrzadziej to: Bułgaria (82%), Grecja (79%), Węgry (71%), Rumunia
(69%), Włochy (67%), Polska (66%)
i Łotwa (65 %).
Analiza danych społeczno-demograficznych wykazuje istotne
różnice pomiędzy poszczególnymi
grupami respondentów deklarującymi uprawianie sportu „regularnie
lub z pewną regularnością”. Widoczne są również różnice w ramach grupy deklarującej uprawianie sportu „regularnie” - zwłaszcza między
mężczyznami i kobietami w grupie
wiekowej 15-24.
 Mężczyźni uprawiają sport częściej niż kobiety. 43% badanych
mężczyzn deklaruje, że uprawia
sport co najmniej raz w tygodniu, wśród kobiet jest to 37%.
Jednocześnie 49% mężczyzn nigdy nie uprawia sportu lub uprawia sport rzadziej niż raz w miesiącu, wśród kobiet jest to 57%.

 Częstotliwość uprawiania spor-

tu spada z wiekiem. Większość
respondentów w wieku 15-24
lata (61%) uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. W grupie wiekowej 25-39 odsetek ten
spada do 44%, w grupie 40-54
do 40%, w grupie 55-69 do 33%
i wreszcie w grupie wiekowej
70+ do 22%.
 Istnieje silny związek pomiędzy
poziomem wykształcenia a częstotliwością uprawiania sportu. 64% osób, które zakończyły
edukację w wieku 15 lat twierdzi, że nigdy nie uprawia sportu. Wśród tych, którzy zakończyli
naukę w wieku 16-19 lat odsetek ten wynosi 39%, a tych, którzy zakończyli edukację w wieku
20+ wynosi tylko 24%.
 47% osób mieszkających samotnie nigdy nie uprawia sportu.
W gospodarstwach domowych
liczących cztery lub więcej osób
odsetek ten wynosi tylko 32%.
 56% osób mających kłopoty
z opłacaniem rachunków gospodarstwa domowego w ogóle nie
uprawia żadnego sportu. Wśród
osób, które prawie nigdy nie
mają trudności ze spłatą swoich
zobowiązań finansowych odsetek ten wynosi tylko 35%.

Inne rodzaje
aktywności fizycznej

Większość obywateli UE co najmniej raz w tygodniu uprawia jakąś
formę aktywności fizycznej. W całej
UE więcej osób uprawia ćwiczenia
fizyczne w formie „niesformalizowanej” (np. jazda na rowerze, spacery,
taniec czy ogrodnictwo) niż w formie zorganizowanych zajęć sportowych.
Spośród tych osób najliczniejsza
grupa (27%) deklaruje, że uprawia
taką aktywność fizyczną „regularnie” (co najmniej 5 razy w tygodniu).
Większość osób (65%) uprawia jakąś formę aktywności fizycznej co
najmniej raz w tygodniu. Jednakże
z punktu widzenia zdrowia publicz-

nego niepokojący jest fakt, że 14%
obywateli UE nie uprawia żadnej aktywności fizycznej („nigdy”), a kolejne 20% aktywność fizyczną uprawia
„rzadko”.
Państwa o największej liczbie
obywateli „regularnie” uprawiających pozasportową aktywność fizyczną to: Litwa (44%), Dania (43%),
Holandia (43%), Węgry (41%), Estonia (40%) i Szwecja (40%). We Włoszech tylko 7% obywateli uprawia
taką aktywność co najmniej 5 razy
w tygodniu (poniżej średniej UE
27%). Znacznie poniżej średniej są
także Austria (15%) i Grecja (15%).
Największą liczbę obywateli,
którzy nigdy nie uprawiają żadnej
aktywności fizycznej mają: Portugalia (36%), Włochy (33%) i Cypr (32%).
Po przeciwnej stronie skali znajdują się Szwecja (2%), Dania (4%), Finlandia (4%), Słowenia (5%) i Holandia (5%).

Różne powody
uprawiania
aktywności fizycznej

Dla obywateli UE podstawowym powodem uprawiania aktywności fizycznej jest troska o zdrowie
(61%). Kolejne najczęściej wskazywane powody to „poprawa kondycji fizycznej”(41%), „potrzeba relaksu” (39%) oraz „potrzeba zabawy”
(31%). Mniej ważnym powodem jest
„dbałość o wygląd” - 24% osób ćwiczy, aby lepiej wyglądać, 15% aby
przeciwdziałać skutkom starzenia
się, a 10% - aby zwiększyć poczucie
własnej wartości.
Respondenci z kilku krajów wymieniali troskę o zdrowie jako najważniejszy powód podjęcia decyzji o aktywności fizycznej. Były to:
Szwecja (82%), Cypr (77%), Słowenia (77%) i Dania (76%). Z kolei poprawa kondycji fizycznej jest najważniejszym czynnikiem w Szwecji
(74%), Finlandii (68%), Danii (64%)
i Francji (56%).
Potrzeba relaksu okazuje się
szczególnie istotnym powodem aktywności fizycznej w Słowenii (65%),
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Belgii (62%), Finlandii (58%), Francji
(52%) i Szwecji (51%). Jednak w niektórych państwach członkowskich
odsetek osób wskazujących ten powód jest znacznie niższy niż wynosząca 39% średnia UE. Kraje te to:
Słowacja (21%), Holandia (26%), Litwa (26%), Czechy (26%) i Bułgaria
(27%).
Z kolei najwięcej respondentów wymieniających potrzebę zabawy było w Szwecji (53%), następnie
w Danii (46%), Niemczech (46%) i na
Litwie (46%).
Aktywność fizyczna skierowana na uzyskanie lepszego wyglądu
wymieniana była najczęściej na Cyprze (35%), następnie w Danii (33%),
na Łotwie (33%) i w Luksemburgu
(31%). Motywację taką wskazało
tylko 7% respondentów z Holandii,
15% z Rumunii, 17% z Bułgarii, 17%
z Polski i 17% z Portugalii.
Poprawa sprawności jest częstym czynnikiem motywującym
w Szwecji (50%), Niemczech (45%),
Finlandii (43%) i Słowenii (43%).
Z kolei w Bułgarii (5%), Rumunii
(7%), na Cyprze (9%) i w Czechach
(10%) jest to mniej ważny czynnik.
Respondenci w Danii (47%),
Szwecji (45%) i Finlandii (41%) często wymieniali jako czynnik motywujący „kontrolę masy ciała”, ale
bardzo rzadko tę odpowiedź wskazywali ankietowani z Węgier (8%),
Portugalii (9%), Polski (11%), Litwy
(14%) i Rumuni (14%).
Aktywność fizyczna jako sposób spędzania czasu ze znajomymi
jest stosunkowo popularna w takich
państwach członkowskich, jak Austria (39%), Finlandia (34%) i Szwecja (33%). W innych krajach, zwłaszcza w Polsce (8%), Holandii (9%),
Grecji (10%), na Litwie (11%) i w Rumunii (11%) nie jest to istotny czynnik.
Przeciwdziałanie skutkom starzenia się to szczególnie częsta motywacja w Finlandii (33%), Szwecji
(30%) i Danii (26%). Z kolei zwiększenie poczucia własnej wartości
jest często czynnikiem motywują-
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cym w Danii (33%), Szwecji (26%)
i Estonii (20%), natomiast nie jest
postrzegane jako istotne na Litwie
(3%) i w Holandii (3%).

Jakie są przeszkody
w uprawianiu
aktywności fizycznej?

Wielu obywateli UE twierdzi, że
są zbyt zajęci, by uprawiać aktywność fizyczną. Łącznie 45% obywateli wymienia brak czasu jako główną przeszkodę, w tym na Cyprze
(62%), w Rumunii (57%), Luksemburgu (55%), na Malcie i w Holandii
(po 54%).
Niechęć do konkurowania
z innymi była najczęściej podawana jako powód przez respondentów
we Włoszech (15%), w Bułgarii (12%)

i na Węgrzech (12%), zaś najrzadziej
na Cyprze (2%), w Niemczech (3%),
Luksemburgu (3%), Polsce (%)
i Wielkiej Brytanii (3%).
Koszty związane z aktywnością
fizyczną w większości państw nie są
istotnym problemem, choć w Portugalii 13% respondentów wskazało wysokie koszty uprawiania sportu. Brak odpowiedniej infrastruktury
nie jest problemem w większości
państw UE, choć jest to zauważalny czynnik w Polsce (8%) i Słowacji (8%).
■ Opracowała

Elżbieta Jaworska
Źródło: http://dms.msport.gov.pl/
app/document/file/1558/Eurobarometr_
pl.pdf?field=file1

Główne wnioski z badania
Eurobarometru
w dziedzinie sportu
•
•

•
•
•

•

•

•
•

40% obywateli UE twierdzi, że uprawia sport co najmniej raz w tygodniu.
Większość obywateli UE (65%) uprawia jakąś formę aktywności fizycznej co najmniej raz w tygodniu, ale 34% respondentów twierdzi, że
ćwiczenia fizyczne uprawia rzadko lub nie uprawia ich nigdy.
Sport w UE częściej uprawiają mężczyźni niż kobiety. Różnica ta jest
szczególnie widoczna w grupie wiekowej 15-24.
Intensywność uprawiania sportu spada z wiekiem, ale 22% respondentów w grupie wiekowej 70+ wciąż jeszcze uprawia sport.
Obywatele krajów skandynawskich i Holandii są, ogólnie rzecz biorąc,
najbardziej aktywni fizycznie w całej UE. Z kolei mieszkańcy krajów basenu Morza Śródziemnego i 12 nowych państw członkowskich (które
przystąpiły do UE po roku 2004) uprawiają aktywność fizyczną w wymiarze poniżej średniej europejskiej.
Choć aktywność fizyczna w całej UE uprawiana jest w licznych formach
zorganizowanych, dwie trzecie respondentów nie należy do żadnych
klubów ani ośrodków sportowych.
Najczęstszą podawaną przez respondentów przyczyną uprawiania aktywności fizycznej jest poprawa stanu zdrowia. Inne częste przyczyny
to poprawa kondycji, relaks i zabawa.
Najczęstszą przyczyną nieuprawiania aktywności fizycznej jest brak
czasu.
Trzy czwarte respondentów jest zdania, że na ich terenie istnieją możliwości uprawiania aktywności fizycznej. Wśród respondentów z 12 nowych państw członkowskich uważa tak tylko 56%.
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Założenia ogólnopolskiej debaty

o edukacji fizycznej w Polsce
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy udziale wielu instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych zainicjowała projekt ogólnopolskiej debaty o edukacji fizycznej w Polsce.
Edukacja fizyczna to istotne ogniwo przygotowania młodych Polaków
do dorosłego życia. To ważny składnik społecznego wpływu na zdrowie,
rozwój psychofizyczny oraz kondycję fizyczną polskich dzieci i młodzieży. Znaczący element kształtowania
zdrowia przyszłych pokoleń polskiego
społeczeństwa.

MISJĄ

tych debat jest:

uwrażliwienie społeczeństwa
oraz organów państwa i samorządu na potrzebę troski o jakość
procesu edukacji fizycznej dzieci
i młodzieży oraz inspirowanie niezbędnych działań zmierzających do naprawy istniejącego stanu rzeczy.

Mottem debaty jest wezwanie Jana
Zamoyskiego sformułowane w Akcie
Fundacyjnym Akademii Zamojskiej:
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie”
Jan Zamoyski, fundując Akademię Zamojską, widział przyszłość Rzeczypospolitej w edukacji jej młodzieży. Idea ta jest wciąż aktualna i nic nie
straciła ze swego znaczenia dla polskiego społeczeństwa. To od nas dziś
zależy, jaka będzie Polska za lat dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt.
To dziś znajdujemy przesłanki mówiące o tym, że biologiczna wartość
społeczeństwa polskiego jest zagro-
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żona. To dziś obserwujemy postawy
wobec kultury fizycznej części polskiego społeczeństwa, które wskazują na deprecjację wartości związanych
z kulturą fizyczną oraz upadek afirmatywnych i troskliwych zachowań wobec własnej cielesności. To dziś trzeba
zadbać o przyszłą Rzeczpospolitą.
Debatę 28 listopada 2012 r. otworzył rektor AWF, prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz. Przewodniczyli prof.
Henryk Sozdański i red. Zygmunt
Chajzer.
W słowie wstępnym zapisano:
Zdajemy sobie sprawę, że dotykamy tylko wybranego obszaru edukacji – edukacji fizycznej, że „chowanie”
jest z naszej perspektywy ograniczone tylko do wartości i zachowań związanych z fizycznym funkcjonowaniem
człowieka. Wiemy, że nasza inicjatywa
MUSI zostać uzupełniona o inne działania podejmowane na rzecz pozostałych obszarów edukacji (odnoszących
się do rozwoju intelektualnego, moralnego, estetycznego).
Istnieją obiektywne przesłanki
wzywające do podjęcia natychmiastowych, a często i fundamentalnych
działań, powodujących zmianę obecnego statusu i obecnego stanu polskiej edukacji fizycznej.
-

Tymi przesłankami są:
postępująca degradacja sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
tym bardziej niepokojąca, że notowana z jednoczesnym poprawieniem się uwarunkowań somatycz-

nych. To pogłębiający się syndrom
rozwieranych nożyc profesora
R. Przewędy. Skutkiem obniżenia
się sprawności fizycznej może być
pogorszenie stanu zdrowia Polaków w nadchodzących dekadach.
W artykule zamieszczamy streszczenia referatów dr. Janusza Dobosza
i prof. Jadwigi Chorzewskiej. Materiały
z debaty opublikowane są na stronach
internetowych AWF NCBKF.
Dr Janusz Dobosz
Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży na przestrzeni 0 lat przemian
ustrojowych w Polsce
Opis stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce sformułowano
na podstawie ogólnopolskich populacyjnych badań prowadzonych systematycznie, co dekadę, od 1979 r. przez
Zakład Teorii Wychowania Fizycznego
warszawskiej AWF. Badania te pozwoliły zebrać wyjątkowy w skali światowej materiał badawczy. Gromadzi on
wyniki blisko 580 000 badanych tymi
samymi metodami dziewcząt i chłopców, będących próbą reprezentatywną polskiej młodej populacji w trzech
minionych dekadach.
W zakresie zmian somatycznych
zaobserwowano wyhamowanie tempa zwiększania się wysokości ciała
chłopców i dziewcząt w latach 19992009 w porównaniu do wcześniejszej
dekady (silniejsze wśród dziewcząt).
Dla masy ciała notuje się utrzymanie obserwowanego w poprzednich
dekadach wysokiego tempa przyrastania wśród chłopców i zwiększenie dynamiki zmian wśród dziewcząt, zwłaszcza tych najmłodszych.
Obserwuje się również dalsze przyspieszanie procesów rozwojowych

(akcelerację rośnięcia i dojrzewania). Konsekwencją zmian wysokości i masy ciała jest bardzo wyraźny
wzrost wskaźnika BMI wyliczanego dla chłopców i młodszych dziewcząt oraz odwrócenie trendu zmian
z lat 1979-1999 obserwowanych
wśród starszych dziewcząt (wtedy
dziewczęta wchodząc w dorosłość
szczuplały, w ostatniej dekadzie tyły).
Charakterystyczne jest zaniknięcie notowanego wcześniej w obrazie całej
populacji zjawiska szczuplenia sylwetki w okresie pokwitania tak chłopców,
jak i dziewcząt.
W latach 1999-2009 obserwuje się
wśród chłopców i dziewcząt pogorszenie wyników wszystkich! prób
sprawności fizycznej z wyjątkiem
poprawy (o ok. 25 N, ~2,5 kG) w próbie siły ścisku dłoni. Obok tych zmian
notowane jest pogorszenie się wyników testu biegowego Coopera (testu wydolności roboczej organizmu).
Przy czym pogarszanie się wyników
chłopców występuje permanentnie od 1989 r. w biegu długim, skoku
w dal z miejsca, biegu na 50 metrów,
skłonie dosiężnym w staniu również
w teście Coopera, a od początku badań (od 1979 r.) w próbie zwisu na
drążku. Wśród dziewcząt pogarszanie
się wyników w biegu długim, skoku
w dal z miejsca, biegu na 50 metrów,
skłonie dosiężnym w staniu i w teście
Coopera dziewcząt również jest notowane stale od 1989 r., a w próbie zwisu od 1979 r.
To, co wyróżnia dziewczęta na tle
chłopców, to uzyskanie w 2009 r. wyniku skłonu dosiężnego lepszego niż
w 1979 r. W pozostałych wymienionych próbach poziom współcześnie
osiąganych rezultatów jest wyraźnie niższy od zanotowanych w roku
1979. I to wyników osiąganych przez
lepiej rozwiniętych somatycznie chłopców i dziewczęta.
Terminy prowadzonych badań
kondycji fizycznej (1979, 1989, 1999
oraz 2009/10) wpisały się w ważne
daty najnowszej historii Polski i dokonujące się w ich konsekwencji przemiany społeczne, m.in. kryzys go-

spodarczy, stan wojenny, upadek
socjalizmu, transformację ustrojową
i 20 lat budowania w Polsce rynkowej
rzeczywistości. Ta przypadkowa zbieżność pozwala odnieść zmiany w kondycji fizycznej do:
- trudnych warunków życia i miernego poziomu życia Polaków
w latach 1979- 89,
- poprawiającego się poziomu
życia w krytycznej, wymagającej wielu wyrzeczeń dekadzie lat
dziewięćdziesiątych
- bardzo intensywnego rozwoju
Polski w pierwszej dekadzie XXI
wieku.
Zestawienie wyników zmian kondycji fizycznej i poziomu życia w Polsce, przy założeniu dalszej długofalowej poprawy warunków życia, pozwala
sformułować wielce prawdopodobną
tezę o intensywnej biologicznej degradacji polskich młodych pokoleń
w nadchodzących dekadach. Należy
się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby osób z nadwagą i otyłych,
obniżania się przeciętnych możliwości ruchowych i wysiłkowych i w konsekwencji epidemii chorób cywilizacyjnych, których ofiarami będą osoby
w coraz młodszym wieku.
Prof. n. med. Jadwiga Charzewska
Zagrożenie otyłością dzieci i młodzieży polskiej
Przedstawiono obraz intensyfikujących się negatywnych zmian w rozwoju fizycznym w populacji młodych
pokoleń Polaków. Kluczowe kwestie
wystąpienia koncentrowały się wokół
negatywnych, narastających trendów
w częstości występowania nadwagi
i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej.
Wypowiedź kolejno dotyczyła następujących obszarów zjawiska otyłości:
- pojęcia otyłości,
- powikłań otyłości,
- otyłości a chorób cywilizacyjnych
(konsekwencji występowania nadwagi i otyłości),
- przyczyn „epidemii” otyłości i wskazania czynników sprzyjających rozwojowi nadwagi i otyłości.

Opisując problem, zaprezentowano wyniki badań nad otyłością przeprowadzone w 25 krajach Unii Europejskiej, USA i Polsce. Inspiracją dla
podjęcia tych badań był alarmujący raport WHO z 1997 r., w którym
otyłość uznano za „światową epidemię” XX i XXI wieku i jedno z najważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego społeczeństw. Z analizy
wymienionych badań wynika, że trendy w częstości występowania nadwagi
i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym w krajach Unii, USA i Polsce
mają tendencje wzrostowe. Badania
Charzewskiej i wsp. z 2009 r. wskazują, że częstość występowania otyłości
u dzieci i młodzieży polskiej w ostatnich 30 latach zwiększa się wielokrotnie - u chłopców wzrost ok. 3-krotny,
u dziewcząt 10-krotny. Badania ogólnopolskie (2007-2009) wskazują, że
nadwaga i otyłość ogółem dotyczyły 16,4% dzieci i młodzieży szkolnej
w wieku 7-18 lat.
Podsumowując swoją wypowiedź,
pani profesor zadała pytania: Do kogo
apelować w sprawie tego alarmującego zjawiska? Czy nie powinniśmy
uwrażliwić na ten problem samorządów lokalnych, szkół, rodziców, uczniów?
■ Antoni Bara

**

Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce obejmuje szereg cyklicznych
spotkań, mających trwać około
trzech lat. Spotkania te będą tworzyć płaszczyznę wymiany myśli,
wyników badań, stosowanych rozwiązań edukacyjnych. Płaszczyznę
tworzenia co najmniej idei i strategii, a być może organizacyjnych
i dydaktycznych postulatów, których sens tkwi w zbudowaniu solidnych podstaw edukacji fizycznej
na miarę wyzwań i potrzeb współczesności, na miarę XXI wieku.
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„Sprawni niepełnosprawni”,

czyli o terapeutycznej funkcji sportu wśród osób niepełnosprawnych
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych  grudnia warto poruszyć temat sportowców
upośledzonych.

Osoby dotknięte niepełnosprawnością od urodzenia czy na skutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych, chronicznie chorzy, zarówno fizycznie, jak
i umysłowo to jedna z grup podatnych
na wykluczenie społeczne. Z kolei
sport jest dziedziną, która umożliwia
bodaj najsprawniejszą i najskuteczniejszą integrację.
Dawniej uprawianie sportu przez
niepełnosprawnych traktowano jedynie jako rodzaj usprawniania po przebytych urazach, następnie utożsamiano z efektywną formą rehabilitacji
– co ważne – w szerokim rozumieniu.
Po wielu latach aktywność sportowa
osób z ograniczeniami psychofizycznymi zyskała rangę istotnej działalności, choć w rzeczywistości (szczególnie polskiej) daleko jej do prestiżu.
Rekreacja ruchowa to doskonały sposób zagospodarowania czasu
wolnego. Uczestnictwo w rozmaitych
formach umożliwia m.in. umiejętne
zorganizowanie dnia, a przez to wyrobienie dyscypliny i odpowiedzialno-
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ści. Ponadto można poznać nowych
ludzi, których łączy wspólna pasja.
Obiekty sportowe służą jako miejsca
spotkań, integracji i wzmacniania więzi społecznych. Dzięki treningom grupowym, poszczególne osoby są w stanie lepiej ocenić swoje mocne i słabe
strony, również we współzawodnictwie z innymi.
Oprócz codziennych, mozolnych
ćwiczeń w ramach rehabilitacji w życiu niepełnosprawnego powinna istnieć aktywność, pomagająca rozładować trudną sytuację emocjonalną.

Ludzie z ograniczeniami psychofizycznymi zmagają się często z objawami
depresji. Chociażby ciągłe ćwiczeniazmagania sprawiają, że chwil podnoszących na duchu jest niewiele. Sport
jako metoda rekreacji czy nawet rywalizacji w znacznym stopniu może polepszyć samoocenę i dopingować do
tworzenia swojego życia na nowo,
spojrzenia na siebie w innym świetle, które pozwala wyjść z cienia, by zyskać nową, lepszą jakość życia.
Dlatego szczególną rolę odgrywają osoby zajmujące się niepełnosprawnymi w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji lub fitness,
„rehabilitując” poprzez ruch nie tylko
ciało, ale i umysł. Powinny one przede
wszystkim mieć zindywidualizowane
podejście do swoich „zawodników”,
stawiać na współpracę z ich środowiskiem, umiejętnie planować działania,
prezentując cele oraz programy. Takich ludzi potrzeba jak najwięcej!
I tu właśnie idealnie wpisały się
I Ogólnopolskie Zawody Integracyjne
w Trójboju Siłowym Osób Niepełnosprawnych zorganizowane 29 września 2012 r. w Hali Olimpijczyk w Toruniu. Głównymi organizatorami imprezy
był Toruński Związek TKKF oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, firma „RAS” Radosław Robiński, Stowarzyszenie Instruktorów

i Trenerów w Kulturystyce i Fitnessie,
a także MuscleFitSystem. Uczestnicy
rywalizowali w ramach 3 kategorii kobiet oraz mężczyzn, zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Jako oligofrenopedagog, gdy obserwuję te zawody, jestem przekonana o dobrodziejstwie takich działań.
Nie mniejsze zaangażowanie powinien wykazywać również lekarz specjalista medycyny sportowej, opiekujący się sportowcami szczególnej
troski. Do zakresu jego obowiązków
należą m.in. orzecznicze badania lekarskie, wstępne – warunkujące podjęcie uprawiania sportu, okresowe
– decydujące o kontynuowaniu procesu treningowego i udziału w zawodach (co pół roku), a także kontrolne
– w przypadku np. urazu. Tylko znajomość genezy ograniczeń w powiązaniu z aktualnymi predyspozycjami
wysiłkowymi zapewnia we właściwy
sposób sterowanie procesem szkoleniowym, jak również wybranie dyscypliny, która będzie dostosowana nie
tyle do zainteresowań, ile do możliwości. W szczególności uprawianie sportu wyczynowego przez osoby niepełnosprawne nie powinno powodować
pogłębienia podstawowej dysfunkcji.

Fakt ograniczeń stricte psychofizycznych wydaje się wcale nie najgorszym problemem tych ludzi, bowiem
na większe bariery trafiają na co dzień
ze strony innych. Jako przykład jawnej
dyskryminacji pragnę podać „oszczędzanie” na sportowcach niepełnosprawnych. Ich uposażenie jest około

4-5 razy niższe niż sportowca w pełni
sprawnego. Czy w związku z tym ludzie decydujący mniej doceniają tak
ciężko wypracowane sukcesy? Sukcesy – biorąc pod uwagę ostatnie Igrzy-

ska Olimpijskie – wielokrotnie większe
od zasług zdrowych koleżanek i kolegów po fachu. Nasi paraolimpijczycy zdobyli w tym roku w Londynie 36
medali (14 złotych, 13 srebrnych i 9
brązowych), dzięki czemu uplasowali
się na nieoczekiwanie wysokim, dziewiątym miejscu w tabeli medalowej.
Dla porównania pełnosprawni z kadry
biało-czerwonej wywalczyli łącznie jedyne 10 medali (2 złote, 2 srebrne, 6
brązowych), co dało trzydzieste miejsce w medalowej klasyfikacji.
Nawiązując do letnich Igrzysk
Olimpijskich, brak transmisji telewizyjnej tej międzynarodowej imprezy
również można by uznać za przejaw
dyskryminacji zarówno samych sportowców, jak i kibiców. Telewizja Polska

nie transmitowała bezpośrednich relacji z rozgrywek niepełnosprawnych
zawodników, pokazując jedynie krótkie migawki z wydarzeń sportowych.
Szkoda, że ciągle wiele osób i instytucji nie potrafi docenić trudu walki
z własnymi słabościami, wspaniałych
sukcesów, nie promuje tak istotnych
wartości jak chociażby tolerancja.
W 2007 r. została w Polsce podpisana Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, których na terenie naszego kraju mieszka ok. 5,5 mln.
Idea konwencji to m.in. prawo do równego traktowania i zakaz dyskryminacji. Jak jednak pokazuje doświadczenie, nasza mentalność wciąż nie
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pozwala nam przełamać długotrwałej
tradycji uprzedzeń.
Podsumowując, należy dokonywać wszelkich starań, by kompleksowo zajmować się ludźmi z ograniczeniami psychoruchowymi, począwszy
od wdrażania - zachęty, stwarzania
możliwości, dostosowanych treningów, przez wspieranie, dopingowanie ich w różnego rodzaju zawodach
sportowych, w końcu na docenianiu
ich sukcesów – tych publicznych i tych
osobistych, mających wielokrotnie
większe znaczenie niż dla osób zdrowych.
Sport wykracza daleko poza ramy
typowo sportowe, pomaga bowiem
pokonać bariery i kompleksy związane
z byciem człowiekiem niepełnosprawnym. Niezależnie od funkcji, jaką pełni w życiu ludzi upośledzonych, staje
się elementem powszechnej świadomości i troski społecznej. Pozwólmy
„sprawnym niepełnosprawnym” cieszyć się sportem tak, jak potrafią i kochają!
■ mgr Marta Wirzchowska

oligofrenopedagog, instruktor rekreacji ruchowej

Nadzór nad stowarzyszeniami

i likwidacja stowarzyszeń
Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z późn. zmianami)

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy
Prawo o stowarzyszeniach organami nadzoru nad działalnością stowarzyszeń są:
 wojewoda właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia
– w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu) właściwy
ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru
nad innymi niż wyżej wymienione stowarzyszeniami.

Nadzór nad
stowarzyszeniami
zarejestrowanymi
1. Nadzór administracyjny
Organ nadzorujący może dokonać
kontroli działalności stowarzyszenia
pod względem jej zgodności z prawem oraz zgodności z postanowieniami statutu, w szczególności wymienionymi w art. 10 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
W ramach kontroli organ nadzorujący ma prawo żądać [art. 25 ustawy
Prawo o stowarzyszeniach]:
1. dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia w wyznaczonym terminie odpisów uchwał walnego
zebrania członków (zebrania delegatów),
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2. od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
W przypadku niezastosowania się
stowarzyszenia do powyższych wymagań [w oparciu o art. 26 ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach] sąd na wniosek
organu nadzorującego może nałożyć
grzywnę w wysokości jednorazowo
nie wyższej niż 5000 zł.
Od grzywny można zwolnić, jeżeli stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego i w terminie 7 dni wystąpi
do sądu (który grzywnę wymierzył)
o zwolnienie od grzywny.
Przekazane przez stowarzyszenie materiały i dokumenty są badane przez organ nadzorujący. Jeżeli w wyniku tego badania stwierdzi
on, że działalność stowarzyszenia
jest niezgodna z prawem lub narusza
postanowienia statutu w sprawach,
o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,
organ nadzorujący może zastosować
samodzielnie sankcje przewidziane
w art. 28 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach:
1. wystąpić o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie,
2. udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
3. wystąpić do sądu o zastosowanie
jednego ze środków określonych
w art. 29 i 31 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Sankcje powinny być zależne od
rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości.

 Należy zaznaczyć, że przepi-

sy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie nakładają na organ nadzorujący obowiązku
okresowego badania/kontroli działalności stowarzyszenia. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie,
a wiadomość o ewentualnych
nieprawidłowościach może pochodzić z różnych źródeł.

2. Nadzór sądowy
Po złożeniu wniosku, wraz ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami, przez organ nadzorujący sąd rejestrowy, tj. sąd rejonowy właściwy ze
względu na siedzibę stowarzyszenia
rozpoczyna badanie działalności stowarzyszenia i w ramach postępowania
sądowego może żądać dodatkowych
dokumentów dotyczących działalności stowarzyszenia, wyjaśnień od organów władzy stowarzyszenia, jego
członków i innych osób związanych
z działalnością stowarzyszenia.
Sąd po zbadaniu sprawy, na wniosek organu nadzorującego może zastosować środki nadzorcze, przewidziane w art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach:
1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
2. uchylić niezgodną z prawem lub
statutem uchwałę stowarzyszenia,
3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli:
- jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie
prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej
z prawem lub statutem,
- liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej
liczby członków wymaganych
do jego założenia,
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-

stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie
władz i nie ma warunków do
ich wyłonienia w okresie nie
dłuższym niż rok,
4. ustanowić kuratora, jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu
zdolnego do działań prawnych (to
postanowienie może być wydane
przez sąd z własnej inicjatywy).
Kurator jest obowiązany [art. 30
ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach] do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów)
stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu kurator
reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających
bieżącego załatwienia.
 Postanowienia art. 29 ust. 2 i 3

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach dotyczące rozwiązania
stowarzyszenia są omówione
w części Likwidacja stowarzyszeń.
 Należy też pamiętać o tym, że
nadzór wykonywany przez organy administracji publicznej
- rządowej lub samorządowej
i sądy dotyczy kontroli działalności stowarzyszenia pod
względem zgodności z prawem i statutem. Organy te nie
kontrolują działalności stowarzyszenia np. pod względem
celowości czy gospodarności.

. Nadzór nad stowarzyszeniami
zwykłymi
Stowarzyszenie zwykłe jest nadzorowane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego
ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Nadzór ten ma mniejszy zakres niż
przewidziany dla stowarzyszenia zarejestrowanego. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej,
działa na podstawie regulaminu i nie
jest zobowiązane do posiadania zarządu.
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Jakkolwiek stowarzyszenie zwykłe,
z ustawy, jest uproszczoną formą stowarzyszenia to na podstawie art. 43
ustawy Prawo o stowarzyszeniach – do
stowarzyszenia zwykłego stosuje się
odpowiednie przepisy ustawy (w sprawach nie uregulowanych odmiennie
w rozdziale 6 – stowarzyszenia zwykłe), z tym że nie stosuje się przepisów
m.in. art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2.
Oznacza to, że w ramach kontroli organ nadzorujący może żądać [na
podstawie art. 43 w zw. z art. 25 Prawa
o stowarzyszeniach]:
1. dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia w wyznaczonym terminie odpisów uchwał walnego
zebrania członków (zebrania delegatów),
2. od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
W razie niezastosowania się stowarzyszenia do powyższych wymagań może ono zostać ukarane grzywną [art. 43 w zw. z art. 26 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach].
W razie stwierdzenia przez organ
nadzorujący, że działalność stowarzyszenia zwykłego jest niezgodna
z prawem lub narusza postanowienia
regulaminu, organ nadzorujący, w zależności od stopnia i rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości może wystąpić o ich usunięcie w określonym
terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do
sądu o zastosowanie jednego ze środków określonych w art. 29 i art. 31 pkt 1
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Sąd na wniosek organu nadzorującego może [art. 43 w zw. z art. 29
i art. 31 pkt 1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach]:
1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia zwykłego,
2. uchylić niezgodną z prawem lub
regulaminem uchwałę stowarzyszenia,
3. rozwiązać stowarzyszenie zwykłe,
jeżeli:
- jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe narusza-

-

nie prawa albo postanowień
regulaminu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub
regulaminem,
liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej
liczby członków wymaganych
do jego założenia (minimum
3 osoby).

Rozpoznając wniosek organu nadzorującego, a także z własnej inicjatywy
sąd może [art. 43 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3
ustawy Prawo o stowarzyszeniach]:
- wydać zarządzenie tymczasowe
o zawieszeniu w czynnościach
władz stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia,
- zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości
w określonym terminie i zawiesić
postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu sąd na
wniosek organu nadzorującego
lub z własnej inicjatywy podejmuje zawieszone postępowanie.
4. Likwidacja stowarzyszeń
Są dwa sposoby rozwiązania stowarzyszenia: samorozwiązanie się oraz
rozwiązanie przez sąd z inicjatywy
organu nadzorującego stowarzyszenie lub prokuratora.
Samorozwiązanie
Stowarzyszenie jest dobrowolnym
i samorządnym zrzeszeniem osób,
z czego jednoznacznie wynika możliwość rozwiązania się stowarzyszenia
na podstawie własnej uchwały. Statut
każdego stowarzyszenia musi zawierać postanowienia w sprawie trybu
rozwiązania stowarzyszenia. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia może
podjąć jedynie najwyższa władza stowarzyszenia - walne zebranie członków (zebranie delegatów). Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia jest
podstawą jego likwidacji.
Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach nie zajmuje się

przyczynami samorozwiązania, procedurą podjęcia uchwały, jej zaskarżenia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
- w razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub,
w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego
walnego zebrania członków (zebrania
delegatów) tego stowarzyszenia nie
stanowi inaczej.
Statut stowarzyszenia może więc
wskazywać, kto będzie likwidatorem
stowarzyszenia, jak również może
określać cel, na który przeznaczony
zostanie majątek stowarzyszenia, a jeżeli nie zawiera takich postanowień,
powinny one znaleźć się w uchwale
walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać
podzielony między jego członków, ale
powinien być przeznaczony na jakiś
cel społeczny.
Rozwiązanie przez sąd
Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może [art. 29
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach] rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie
prawa albo postanowień statutu
i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem
lub statutem. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie. W każdej
sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia niezbędny jest udział stowarzyszenia, którego wniosek o rozwiązanie dotyczy.
Sąd, rozpoznając wniosek o rozwiązanie, może na wniosek lub z własnej inicjatywy [art. 29 ust. 2 ustawy
Prawo o stowarzyszeniach] wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu
w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do
prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia. Na podstawie art. 29 ust. 3
sąd może także zobowiązać władze
stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie

i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu sąd, na
wniosek organu nadzorującego lub
z własnej inicjatywy, podejmuje zawieszone postępowanie.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach w razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd zarządza się jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
W oparciu o art. 31 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy liczba członków
stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych
do jego założenia albo gdy stowarzyszenie nie posiada przewidzianych
w ustawie władz i nie ma warunków
do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.
Likwidatorzy
Rozwiązanie się stowarzyszenia lub
rozwiązanie stowarzyszenia przez
sąd oznacza koniec jego działalności.
Najczęściej jednak pozostają kwestie
związane z majątkiem rozwiązanego stowarzyszenia. Likwidacją stowarzyszenia zajmuje się tzw. likwidator.
Działalność likwidatora dotyczy jedy-

nie spraw majątkowych, a nie merytorycznych byłego stowarzyszenia.
Wyznaczenie likwidatora ujawnia
się w rejestrze stowarzyszenia. Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji
w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Likwidator
w szczególności powinien:
 zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska,
imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach,
 dokonywać czynności prawnych
niezbędnych do przeprowadzenia
likwidacji, podając do publicznej
wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie
stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru stowarzyszeń).
Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia [ust. 3 art. 37 ustawy Prawi o stowarzyszeniach], likwidatorzy
przedstawiają przyczyny opóźnienia
sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża
termin likwidacji lub zarządza zmianę
likwidatorów.
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach - majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub
w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku
postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel
społeczny. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.
■ Barbara Czajka
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Dzień Dziennikarza Sportowego po raz osiemnasty
Już po raz osiemnasty polscy dziennikarze, podobnie jak koledzy i koleżanki na całym świecie, obchodzili Dzień
Dziennikarza Sportowego w gościnnych progach stołecznej restauracji
„Avangarda” naszego wielkiego przyjaciela, Mieczysława Jachacego.
Obchodzenie tego święta upamiętnia dzień 2 lipca 1924 r., kiedy ponad 500-osobowa rzesza relacjonująca przebieg Igrzysk VIII Olimpiady
w Paryżu w 1924 r. uznała, że warto założyć Światowe Stowarzyszenie Prasy
Sportowej (AIPS). Jednym z głównych
celów działalności organizacji powinna być troska o jak najlepsze warunki
pracy mediów w trakcie imprez, przy
których są akredytowani.
Wśród ojców założycieli nie zabrakło Polaków. Jeden z nich, absolwent
stołecznego gimnazjum im. Rejtana,
Jan Hauptman piastował w latach 19321939 funkcję wiceprezydenta AIPS. Jak
mówił, dziennikarzem sportowym trzeba się urodzić, trzeba kochać sport.

„Jesteście filarem profesjonalnego dziennikarstwa, w którym dominuje pasja i zaangażowanie” - napisała
w przesłaniu minister sportu i turystyki, Joanna Mucha. Minister nawiązała
do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego sportu - mistrzostw Europy w piłce nożnej. „To
dzięki państwu nie tylko bezpośredni uczestnicy tego wydarzenia, ale
cała Europa i świat mogli być świadkami tego wielkiego sportowego święta. Mogli przeżywać nie tylko euforię
zwycięstwa, ale również wyjątkową
atmosferę mistrzostw. To dzięki wam
w najbliższych tygodniach zobaczymy
wielogodzinne zmagania, łzy szczęścia i radość z sukcesów na olimpijskich
arenach w Londynie”.

Życzenia przesłał także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Jego zdaniem dziennikarze są sprawdzonym i wiernym
partnerem sportu, w tym - ruchu olimpijskiego. „Potrafią docenić wysiłek
zawodnika i wkład trenera rzetelnie,
a niekiedy i krytycznie” – podkreślił
w przesłaniu prezes PKOl.

Ponad 150 tysięcy piłkarzy grało o Puchar Premiera
Kolejna, trzecia edycja imprezy
„Turniej Piłkarski Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska” zgromadziła na
starcie ponad 150 tys. młodych adeptów futbolu z ponad 16 tys. drużyn. Finał imprezy odbył się na Torwarze.
- To jest oczywiście wspaniała zabawa. Wiem też, jako sportowiec amator,
że jest to na serio walka o zwycięstwo.
Mówi się, że ważny jest udział, ale ważna
jest też rywalizacja. To bardzo pocieszające, że tak wielu młodych Polaków uczy
się rywalizować w duchu fair play - powiedział Donald Tusk, otwierając finał.
Szef rządu poprosił, aby „turniej
trwał już zawsze, a na orlikach jak najwięcej dzieci uczyło się grać w piłkę.
Wierzę, że w przyszłości będzie to wyglądało jeszcze bardziej imponująco”.
W trzeciej edycji imprezy wzięło
udział 16 089 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 i 12-13 lat.
W sumie ponad 150 tysięcy młodych
zawodniczek i zawodników przystąpiło do rozgrywek w pierwszym etapie

w 3442 turniejach na 1219 Orlikach
w 16 województwach.
- Serce rośnie, gdy ogląda się tak
zaciętą rywalizację sportową młodzieży i grę na tak wysokim poziomie.
To tylko utwierdza nas wszystkich
w przekonaniu, że warto było zbudować ponad 2300 Orlików i zorganizować po raz kolejny ten turniej - powiedziała minister sportu Joanna Mucha,
wręczając trofea najlepszym ekipom.
Młodym piłkarzom kibicowali: dwukrotny mistrz olimpijski z Pekinu i Londynu w pchnięciu kulą Tomasz Majewski oraz srebrny medalista
igrzysk sprzed czterech lat w rzucie
dyskiem Piotr Małachowski.
W kategorii dziewcząt młodszych
UKS Dubler Opole Lubelskie pokonał Cerekwianki Polska Cerkiew 3:0,
a w gronie starszych MUKS Praga Warszawa wygrał ze Stilonem 3 Gorzów
Wielkopolski 2:1. Wśród chłopców
młodszych UKS Sprint Katowice zwyciężył Orlika Team Zduńska Wola 2:0,

a spotkaniu Herkules Grabice był lepszy od ZS Nr 5 Jarocin 2:1.
Czołówka III Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska
Dziewczęta 10-11 lat
1. UKS Dubler Opole Lubelskie
2. Cerekwianki Polska Cerkiew
3. GORSIT Luzino
Dziewczęta 12-1 lat
1. MUKS Praga Warszawa
2. Stilon 3 Gorzów Wielkopolski
3. Tygryski Świętochłowice
Chłopcy 10-11 lat
1. UKS Sprint Katowice
2. Orlik Team Zduńska Wola
3. SP nr 2 Żnin
Chłopcy 12-1 lat
1. Herkules Grabice
2. ZS Nr 5 Jarocin
3. Gimnazjum Barlinek

Irena Szewińska w Galerii Sław lekkiej atletyki

„Jantar” ma już 30 lat
19 listopada 2012 r. minęło 30 lat
od powołania do życia Szkolnego
Klubu Sportowego, który przyjął nazwę „Jantar”. Idea narodziła się w czasie wycieczki do Międzygórza, a założycielami było dwudziestu uczniów
szkoły podstawowej z nauczycielami
Ryszardem Woźniakiem i Wojciechem
Ziemniakiem.
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Bogaty jest dorobek osiągnięć
SKS „Jantar”. Zorganizowano 20 biwaków w Osiecznej (1983-2001), tyle
samo obozów zimowych w Śremie
(1984-2005). Młodzież i opiekunowie
uczestniczyli w latach 1992-2012 w 50
wyjazdach zagranicznych na imprezy sportowe, w tym 10 wyjazdach na
igrzyska olimpijskie. W Racocie gości-

ło dotychczas prawie 180 olimpijczyków oraz wielu medalistów igrzysk,
mistrzostw świata i Europy.
Klub, kierowany przez mistrza świata animacji sportowej Wojciecha Ziemniaka otrzymał wiele wyróżnień, m.in.
Fair Play, Za Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego i dla Gminy Kościan.
Od 1992 r. klub organizuje
w kwietniu „Dni Olimpijczyka” połączone z Wiosennymi Biegami przełajowymi, a od 1994 r. Bieg Olimpijski,
w którym co roku bierze udział kilka
tysięcy osób.

Jedną z największych gwiazd
światowej lekkoatletyki, zdobywczynię siedmiu medali olimpijskich
(trzy złote, dwa srebrne i dwa brązowe) w pięciu startach (1964-1980)
Irenę Szewińską spotkał kolejny zaszczyt. Członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wybrana
została do Galerii Sławy obchodzącego w tym roku 100-lecie powstania
Światowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Obok niej w galerii znaleźli się m.in.:
Jesse Owens (USA) - 100 i 200 m, skok w dal, 4x100 m
Carl Lewis (USA) - 100 i 200 m, skok w dal, 4x100 m
Al Oerter (USA) - rzut dyskiem
Edwin Moses (USA) - 400 m przez płotki
Jackie Joyner-Kersee (USA) - wielobój, skok w dal
Abebe Bikila (Etiopia) - biegi długodystansowe
Paavo Nurmi (Finlandia) - biegi przełajowe i długodystansowe
Emil Zatopek (Czechosłowacja) - biegi długodystansowe
Adhemar da Silva (Brazylia) - trójskok
Fanny Blankers-Koen (Holandia) - 100 i 200 m, 80 m przez płotki, 4x100 m
Betty Cuthbert (Australia) - 100, 200 i 400 m, 4x100 m
Wang Junxia (Chiny) - biegi długie

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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Polscy wędkarze
spławikowi
mistrzami świata

Polscy wędkarze spławikowi, podopieczni trenera reprezentacji Andrzeja Borkowskiego odnotowali w czeskiej miejscowości Uherske Hradiste
ogromny sukces, zdobywając po raz
pierwszy w tej konkurencji złoty medal mistrzostw świata.
„Złotą” drużynę tworzyli: Michał
Łebkowski (Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Częstochowa, klub
Traper Siedlce), Adam Niemiec (Okręg
Mazowiecki, Praga 4 Warszawa), Wiktor Walczak (Okręg Kalisz, Traper Siedlce), Wojciech Kamiński (okręg Mazowiecki, Traper Siedlce), Grzegorz
Mazurczak (Okręg Siedlce, Traper
Siedlce). Zawodnikiem rezerwowym,
który przyczynił się również do sukcesu, był Kamil Dzikiewicz (Okręg Koszalin, WKS Koszalin).
29 medali, w tym dziewięć złotych,
dziewięć srebrnych i jedenaście brązowych to dorobek biało-czerwonych
w mistrzostwach świata w grapplingu,
które odbyły się w Skale koło Krakowa.
Polska uratowała imprezę po tym, jak
z jej organizacji w ostatniej chwili wycofała się Rosja.
Zarówno w grapplingu GI, jak NO
GI gospodarze obronili tytuł mistrzowski. W NO GI Polska wyprzedziła Szwecję
i USA, natomiast w GI Serbię i Włochy.
Grappling to rodzaj walki wręcz, wykorzystujący techniki chwytów, dźwignie, rzuty (obalenia), duszenia. Jest połączeniem zapasów, judo i jiu-jitsu.

Medale Polaków

Złote
Reprezentacja Polski (kobiety i mężczyźni) – grappling GI
Reprezentacja Polski (kobiety i mężczyźni) – grappling NO GI
Piotr Podstawczuk (Berserkers Team
Świnoujście) – 66 kg – grappling GI
Piotr Podstawczuk (Berserkers Team
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Włodzimierz Kwieciński odznaczony

Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą
Ogromny zaszczyt spotkał prezesa
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierza Kwiecińskiego, który uhonorowany został japońskim odznaczeniem państwowym – Orderem
Wschodzącego Słońca, Złote promienie z Rozetą.
Gratulując tego odznaczenia, ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaki podkreślił osiągnięcia Kwiecińskiego na rzecz popularyzacji japońskiej
kultury i wywodzących się z tego kra-

ju sztuk walki. To dzięki niemu powstało Centrum Japońskich Sportów i Sztuk
walki „Dojo-Stara Wieś.
Order Wschodzącego Słońca jest
najstarszym japońskim wyróżnieniem
ustanowionym przez cesarza Mutsuhito w 1875 r. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które szczególnie zasłużyły się w dziedzinie rozwoju
i zacieśniania stosunków międzynarodowych oraz promocji japońskiej kultury na świecie.

Hirotaka Takeuchi zdobył czternaście
8-tysięczników
41-letni himalaista, mierzący 1,8 m
wzrostu i ważący 60 kg, jest pierwszym
Japończykiem, który stanął na wszystkich czternastu szczytach kuli ziemskiej sięgających powyżej 8 tys. metrów nad poziom morza. Jako ostatni

pokonał wznoszący się na wysokość
8167 m Dhaulagiri I.
Pierwszy – Makalu zdobył Takeuchi w 1995 r., kiedy był jeszcze studentem. Trzy szczyty zdobył bez aparatury
tlenowej. Wspina się z Ralfem Dujmovitsem, pierwszym Niemcem, który
dokonał podobnego wyczynu jak on.

29 medali Polaków w MS w grapplingu
Świnoujście) – 66 kg – grappling NO GI
Maciej Polok (Bastion Tychy) – 71 kg –
grappling GI
Maciej Polok (Bastion Tychy) – 71 kg –
grappling NO GI
Paweł Nędzi (Berserkers Team Świnoujście) – 84 kg – grappling GI
Maria Małyjasiak (Pirania Gdynia) – powyżej 71 kg – grappling GI
Maria Małyjasiak (Pirania Gdynia) – powyżej 71 kg – grappling NO GI
Srebrne
Monika Oleksik (Grappling Kraków) –
71 kg – grappling GI
Piotr Bagiński (Berserkers Team Świnoujście) – 92 kg - grappling GI
Kamil Umiński (Gwardia Warszawa) –
100 kg – grappling GI
Anita Zdrodowska (PNS Koszalin) –
63 kg – grappling NO GI
Karolina Zawodnik (Berserkers Team
Świnoujście) – 64 kg – grappling NO GI
Joanna Dźwigałowska (Gwardia Warszawa) – 71 kg – grappling NO GI
Krzysztof Agapow (Berserkers Team
Świnoujście) – powyżej 100 kg – grappling GI
Maria Małyjasiak (Pirania Gdynia) – po-

wyżej 71 kg – grappling NO GI
Zbigniew Tyszka (Pirania Gdynia) –
92 kg – grappling NO GI
Brązowe
Anita Zdrodowska (PNS Koszalin) –
53 kg – grappling GI
Arkadiusz Klasa (Grappling Kraków) –
62 kg – grappling GI
Sandra Pniak (Dąb Brzeźnica) – 58 kg
– grappling NO GI
Sandra Pniak (Dąb Brzeźnica) – 58 kg
– grappling GI
Karolina Zawodnik (Berserkers Team
Świnoujście) – 64 kg – grappling NO GI
Kamil Mitosek (PNS Koszalin) – 77 kg –
grappling NO GI
Maciej Glabus (Berserkers Team Świnoujście) – 84 kg – grappling NO GI
Mateusz Juskowik (Berserkers Team
Świnoujście) – powyżej 100 kg – grappling NO GI
Piotr Bagiński (Berserkers Team Świnoujście) – 92 kg – grappling GI
Kamil Umiński (Gwardia Warszawa) –
100 kg – grappling GI
Krzysztof Agapow (Berserkers Team
Świnoujście) – powyżej 100 kg – grappling GI
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Sylwia Bogacka nadal kolekcjonuje medale
Srebrna medalistka olimpijska
z Londynu w strzelectwie Sylwia Bogacka (Wojskowy Zespół Sportowy
Zegrze) zdobyła trzy medale, złoty,
srebrny i brązowy w grudniowych 47.
Mistrzostw Świata Wojskowych (CISM)
w Strzelectwie w Kantonie (Chiny).
Reprezentacja Polski uplasowała
się z 10 medalami (1 złoty, 1 srebrny
i 4 brązowe) na drugim miejscu w tabeli medalowej, za Chinami 10 (6, 1, 3),

a przed KRL-D – 3 (0, 1, 2), Francją – 3
(1, 2, 0) i Turcją 3 (0, 2, 1).
Złoto Sylwia Bogacka wywalczyła z Agnieszką Nagay (WZS Poznań)
i Paulą Wrońską (CSŁiL Zegrze) w rywalizacji drużynowej, w strzelaniu z karabinu 60 m. Ten sam zespół zajął drugie
miejsce w karabinie 3x20, a indywidualnie Bogacka była trzecia.
W konkurencji pistoletu 30+30
drużynowo brąz wywalczyły: Sła-

womira Szpek, Agnieszka Korejwo
i Karolina Bujakowska (wszystkie WZS
Gdynia). Indywidualnie trzecia była
Sławomira Szpek.
Na najniższym stopniu podium
stanęli mężczyźni: Tomasz Królik (JW
4026 Gdynia), Piotr Daniluk, Radosław
Podgórski (obaj WZS Gdynia) oraz
Wojciech Knapik (WZS Bydgoszcz)
w strzelaniu z wojskowego pistoletu
szybkostrzelnego.

Poseł PO Wojciech Ziemniak ponownie wybrany na prezesa SZS
94 delegatów wybrało 25-osobowy
Zarząd Szkolnego Związku Sportowego, który jednogłośnie powierzył Wojciechowi Ziemniakowi pełnienie funkcji prezesa przez kolejne cztery lata.
Delegaci uznali, że głównymi kierunkami działalności związku w kolejnej kadencji pozostaną upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
promowanie nowych dyscyplin, a także ujednolicenie zasad i regulaminów
współzawodnictwa.

Postulowano powołanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej departamentu, który zajmowałby się kulturą
fizyczną w placówkach oświatowych.
„Szkoła często nie uczy wspólnego działania w grupie. Pojawia się
więc dla was pole do działania. Macie takie możliwości. Twórzcie solidarność międzypokoleniową mogącą
przynieść pozytywne efekty. Ludzie
potrzebują takiej oferty. Tę solidar-

Dziennikarz radiowy Kuba Strzyczkowski

samotnie przepłynął Atlantyk
W niedzielę, 9 grudnia o godzinie 2:37 czasu polskiego dziennikarz
Radiowej Trójki Kuba Strzyczkowski przybił do Mariny Pointe-ŕ-Pitre
na Gwadelupie, pokonując w miesiąc
ok. 3500 mil morskich, przepłynął Atlantyk „Szlakiem Kolumba”. Trasa rejsu
prowadziła z Vilamoury w Portugalii
przez Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich aż do Gwadelupy na Karaibach,
którą odkrył Krzysztof Kolumb. Dzien-

nikarz płynął na specjalnie przygotowanym dla niego jachcie typu Delphia
40.3 o nazwie „Delphia – Trójka”.
Rejs „Szlakiem Kolumba” rozpoczął
się 8 listopada w portugalskim porcie
w Vilamoura, skąd Kuba Strzyczkowski
wypłynął w towarzystwie załogi i mediów w kierunku Las Palmas. Stamtąd,
po jednodniowym postoju, 14 listopada wyruszył w dalszą, samotną część
rejsu w kierunku Małych Antyli. Dzien-

ność możecie wcielać w życie, bo to
potraficie” - powiedział obecny na
zjeździe minister pracy i polityki społecznej, przewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia Krajowego Ludowych
Zespołów Sportowych Władysław Kosiniak-Kamysz.
25 lutego 1953 r. powstała organizacja Zryw. Cztery lata później po
jej połączeniu ze szkolnymi i międzyszkolnymi klubami sportowymi utworzony został SZS.

nikarz Trójki pokonał w sumie ok. 3500
mil morskich, (ok. 6,5 tys. km), w tym
ok. 2800 mil morskich samotnie (ponad 5 tys. km).
Kuba Strzyczkowski jest nie tylko
popularnym dziennikarzem radiowej
Trójki, ale także żeglarzem z zamiłowania. Przez ostatnich sześć lat przemierzył z przyjaciółmi ok. 10 tysięcy mil
morskich (ponad 18 tys. km), pływając po Bałtyku i Morzu Śródziemnym.
W 2012 r., aby uczcić 50-lecie Programu
III, z którym prowadzący „Za, a nawet
przeciw” związany jest od 25 lat, postanowił wyruszyć w samotny rejs po Oceanie Atlantyckim pod banderą Trójki.

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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Marcin Mucha

ogromny sukces dla tak małego i nowego klubu.
Gospodarze usłyszeli wiele pochwał
od uczestników turnieju za świetną organizację zawodów i warunki zakwaterowania. Wspaniała publiczność gorąco dopingowała zawodników.

czwartym zawodnikiem
motorowodnych ME w klasie T-550

Marcin Mucha (KS Posnania) uplasował się w motorowodnych mistrzostwach Europy w klasie T-550 w Laufen (Niemcy)
na czwartym miejscu. Do brązowego medalu zabrakło mu 156 punktów. Całe podium było estońskie. Triumfował Art Raodva przed Matthiasem Agurem i Aivarem Kommisaarem. Ósmy był Łukasz Ciołek (WKS Zegrze), a dziewiąta jego koleżanka klubowa Maria Lech.

Mistrzostwa Polski w Rugby 2012
18-22 lipca 2012 r. na obiekcie LKS
Zenit w Kasince Małej zostały rozegrane mecze w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, wyłaniają-

ce Mistrza Polski Kadetów w Rugby.
W turnieju wystąpiło 6 najlepszych,
wyłonionych drogą eliminacji, drużyn
w Polsce. Wśród nich znaleźli się gospodarze OOM 2012 - RC Gorce Raba
Niżna, którzy swój awans wywalczyli
z turnieju barażowego i byli czarnym
koniem imprezy.
Oficjalne otwarcie zawodów nastąpiło 18 lipca. Zgodnie z ceremoniałem seniorskiej olimpiady odbył
się przemarsz ekip, wciągnięto flagi na
maszt, odśpiewano hymn, zapalono
znicz olimpijski i odczytano ślubowania i przysięgi.
Pierwszy mecz drużyna Gorce rozegrała z Orkanem Sochaczew. Stres i trema spowodowana grą u siebie, przy
dużej grupie dopingujących kibiców,
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dały się we znaki w pierwszej połowie.
Mecz zakończył się remisem 7:7.
19 lipca, przy deszczu i dużym wietrze, drużyna Gorce zmierzyła się z fa-

worytem turnieju - drużyną Budowlanych Łódź.
– Chłopcy przystąpili do meczu dużo
bardziej skoncentrowani niż dzień

wcześniej. Od początku meczu podjęli ambitną walkę, spychając rywali do
defensywy. Niestety, kilka indywidualnych błędów i niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że straciliśmy punkty z przyłożenia i karnego.
Sami zaś nie potrafiliśmy wykorzystać
trzech prób na słupy i pozostaliśmy
z zerowym dorobkiem punktowym.
Świetnie gramy w obronie i tylko dzięki temu mecz skończył się wynikiem
0:15 – tak relacjonował mecz trener
gorczańskich rugbystów, Łukasz Kościelniak.
W niedzielę, 22 lipca, odbył się
mecz o 3. miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży między drużynami Gorce i Lechia Gdańsk.
– Mecz bardzo ostry i twardy od samego początku. Żadna z drużyn nie chciała oddać inicjatywy rywalom, grając
mocno w obronie. Niestety, przysłowiową „dziurę w całym” chciał znaleźć
sędzia, który ewidentnie nie radził sobie w tym dniu z bardzo szybkim i stojącym na wysokim poziomie meczem.

Wydał kilka decyzji prowadzących do
zaostrzenia sytuacji na boisku. Nie
uznał zdobytych przez nas punktów,
gwizdał karne z kapelusza i pokazał 2
czerwone kartki naszym zawodnikom
(Patryk Kowalczyk, Jarosław Michalak).
Lechia kopnęła karnego, przegrywaliśmy 0:3. Do końca meczu podęliśmy
walkę, grając w osłabieniu, gdyż za
kolejną kartkę boisko opuścił Bartek

Haras. Niestety, nie udało się, sędzia
skończył mecz... W Lechii wybuchła radość, u nas natomiast łzy przeplatały się z pretensjami do sędziów, gdyż
wobec nich byliśmy niestety bezradni
– nie krył swojego rozczarowania Łukasz Kościelniak.
Ogromne brawa należą się jednak
całej drużynie oraz sztabowi trenerskiemu, gdyż IV miejsce w Polsce to

Klasyfikacja końcowa XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w rugby Małopolska 2012
1. Budowlani Łódź
2. Orkan Sochaczew
3. Lechia Gdańsk
4. Gorce Raba Niżna
5. Budowlani Lublin
6. Pogoń Siedlce
Najlepszy zawodnik młyna: Urbaniak
Marcin (Budowlani Łódź)
Najlepszy zawodnik ataku: Reksulak
Patryk (Budowlani Łódź)
Najlepszy defensor: Kuczaj Mirosław
(Gorce Raba Niżna).

Skatepark w Rypinie
Z początkiem września 2012 r. przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie
odbyło się oficjalne otwarcie skateparku, którego dokonał burmistrz miasta
Rypina Paweł Grzybowski, radni miejscy, dyrektor szkoły, partner inwestycji
Marcin Rejs, przedstawiciel wykonawcy firmy Altramps, inicjatorzy budowy
placu - Tomasz Wojciechowski i Dawid
Kiełbasiewicz oraz uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy miasta.
Skatepark powstał z inicjatywy
młodzieży, a w szczególności Tomasza
Wojciechowskiego i Dawida Kiełbasiewicza, którzy zebrali podpisy pod apelem budowy placu i przekazali na ręce
ówczesnego wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Pawła Grzybowskiego.
W 2011 r. wykonano I etap zadania przygotowanie placu oraz zakup wyposażenia (cztery przyrządy), którego
głównym elementem była 22-tonowa rampa. W drugim etapie kupiono
dodatkowe wyposażenie, miasto trzy,
a firma Rejs- partner inwestycji - dzie-

więć dodatkowych elementów. Dzięki
temu powstał profesjonalnie wyposażony i bezpieczny plac, umożliwiający aktywne spędzanie wolnego czasu.
Całkowity koszt budowy skateparku
wyniósł 330 tys. zł.
We wrześniu odbyły się I zawody Rypin Skatepark Session. Organizatorami i sponsorami imprezy był
Urząd Miejski w Rypinie i firma Rejs sp.
z o.o. O puchar prezesa firmy Rejs wal-

czyło 18 zawodników. Pierwsze miejsce zdobył Piotr Zakrzewski. Przed
startem zawodów odbył się pokaz freestyle skaterów z POGO/TRURIDERS.
PL. Na zakończenie przeprowadzono
szkolenie dla dzieci z bezpiecznej jazdy i trików skate’owych.
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Wojciech Lipoński

Historia sportu
Gdyby przyznawana była nagroda Nobla w dziedzinie sportu, to bez wątpienia pierwszym jej laureatem byłby profesor Wojciech Lipoński.
Jego książka „Historia sportu”, która ujrzała światło dzienne w 2012 r., to pełny obraz dziejów światowego sportu. Na jej kartach były lekkoatleta, a potem profesor dwóch dyscyplin naukowych – filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz humanistyki sportu tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego
- przedstawił dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji od starożytności, przez średniowiecze,
epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, aż do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku.
To historia żywa, pełna epizodów, przybliżająca najbardziej odległe dyscypliny sportu. Nie pomija współczesnych problemów i zagadnień związanych ze sportem, jak chociażby doping czy igrzyska paraolimpijskie.
Wojciech Lipoński, wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, ma w swoim dorobku także wydaną
w czterech wersjach językowych „Encyklopedię sportów świata” wydaną pod auspicjami UNESCO – unikat w skali światowej.

Tadeusz Olszański

Rachunek za igrzyska,
czyli co się stało ze sportem?
Z prawdziwą przyjemnością kreślę tych kilka zdań na temat najnowszej publikacji mojego serdecznego
przyjaciela, Tadeusza Olszańskiego. To on właśnie w gmachu przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie, gdzie dziś mieści się redakcja „Sport dla wszystkich”, pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, będąc dziennikarzem „Sztandaru
Młodych” - kultowej gazety tamtego okresu, mającej siedzibę w tym samym miejscu, wpadł na pomysł, aby nagradzać „dżentelmenów sportu”. Stworzył w ten sposób podwaliny pod mającą już kilkadziesiąt lat tradycję honorowania tych sportowców.
W swojej najnowszej książce Tadeusz Olszański stara się znaleźć odpowiedź na pytanie – co stało się ze
sportem? Dlaczego i kiedy ze szlachetnej rywalizacji, doskonalenia ducha i sprawności fizycznej przekształcił
się w cyrk zdominowany przez zaciekłą pogoń za materialnymi korzyściami.
Komu wystawić rachunek? Igrzyskom czy sobie, nam wszystkim, których pasjonuje sport? Odpowiedź na
to pytanie znajdziecie Państwo w tej interesującej publikacji.

Krzysztof Miklas

Dwie strony mikrofonu

Opowieści sportowego komentatora
spoza telewizyjnego kadru
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To właśnie Krzysztof Miklas podczas transmisji jednego z konkursów skoków narciarskich wymyślił zawołanie: „Leć, Adam, leć! Jak najdalej”, zagrzewając do walki jednego z najlepszych polskich sportowców w historii, Adama Małysza.
Krzysztof Miklas zapewne nie żałuje decyzji, kiedy zamiast uprawiać zawód prawnika po studiach na Uniwersytecie Warszawskim „poszedł” w dziennikarstwo i od tego momentu związał się na dobre i złe z polskim sportem. W ten sposób, jak pisze, zrealizowały się marzenia chłopca z prowincji, dla którego świat wielkiego sportu
i wszystkiego, co go otacza, był niemal kosmosem.
A ma Krzysztof co opisywać. Przekazywał bowiem relacje radiowe i telewizyjne z letnich igrzysk olimpijskich
w Seulu 1988, Barcelony 1996, Atlanty 1996, Sydney 2000 i Aten 2004 oraz z zimowych w Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002 i Turynu 2006 oraz z wielu mistrzostw świata i Europy. Warto zagłębić się w lekturę tej książki.
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Krzysztof Zuchowa

Z wiatrem w sercu
To kolejna pozycja autora książek poetyckich
i naukowych, wykładowcy w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- Krzysztofa Zuchory. Zamiast recenzji tego zbioru przepięknych wierszy o tematyce sportowej, postanowiłem zamieścić zamieszczoną w nim notatkę
z 10 kwietnia 2010 r.
Pamięci Piotra Nurowskiego
szczęśliwy kto skrzydłami trzyma się powietrza
i patrzy z lotu ptaka na ziemię i morze
białe kartki obłoków przenosi do wiersza
choć sam jest jak przecinek w zdaniu o pogodzie

szczęśliwy komu skrzydła wyrosły u ramion
i chroni nimi nagłą ciszę w głębi serca...
ranne słońce jak róża przecieka bandaże
jak ślepiec po niebieskich bezdrożach się błąka
szczęśliwy kto (w nieszczęściu) z rozsypanych liter
powołuje do wiersza zmartwychwstałe słowo
jak kamień do żywego poraniony dłutem
cierp długo nim stanie się płytą grobową

Dryblując przez granicę
Polsko-ukraińskie EURO 2012
Autorzy tekstów zawartych w tej pozycji: Jurij Andruchowycz, Marek Bieńczyk, Natasza Goerke, Paweł Huelle, Piotr Siemion, Natalka Śniadanko, Ołeksandr Uszkałow i Serhij Żadan stworzyli opowieść o ludziach, sentymentach, polityce i emocjach z której wyłania się metafizyczne oblicze tej najpopularniejszej na świecie dyscypliny sportu.

Wojciech Lipoński

Ewangelia
Dla sportowca
i kibica
Książka stworzona została z okazji piłkarskiego festiwalu EURO 2012 zorganizowanego przez Polskę i Ukrainę oraz Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie.
Zawiera Ewangelię świadectwa wiary zawodników i modlitewnik.
„Każdy potrzebuje wsparcia duchowego. Modlitwa za swoją drużynę, za ulubiony klub, reprezentację i zawodników to znak wzajemnej bliskości, patriotyzmu i kibicowania. Niech moc słowa Jezusa czyni z nas wspólnotę jednego ducha” - napisał z okazji wydania tej książki delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa
sportowców, biskup Marian Florczyk.

Historia polskich zapasów
1922-2012
Warto zapoznać się z publikacją wydaną z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Zapaśniczego, ukazującą sylwetki polskich zawodników, trenerów i działaczy wpływających na dawny i współczesny wizerunek
tej dyscypliny sportu w naszym kraju.
W latach 1922-2012 zdobyli oni 551 medali, 83 złote, 200 srebrnych i 268 brązowych w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy we wszystkich kategoriach wiekowych.
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