Od redakcji

Drodzy Czytelnicy
5 lat minęło od czasu, gdy w roku 2009 po raz pierwszy Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zorganizowała od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) Europejski Tydzień
Sportu dla Wszystkich, rozszerzając w ten sposób formułę Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
w tym roku organizowanego po raz 19.

Sztandarowa impreza organizowana przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, objęta została patronatem honorowym przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Ogólnopolska inauguracja
V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyła się 26 maja w Chorzowie.

Chcielibyśmy gorąco podziękować wójtom, burmistrzom, starostom, prezydentom, wojewodom, marszałkom, nauczycielom, instruktorom, dyrektorom szkół i zakładów, wolontariuszom
i działaczom sportowym za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Apelujemy też do wszystkich naszych czytelników, członków zwyczajnych KFSdW, samorządowców, nauczycieli, działaczy sportowych – wszystkich, którym leży na sercu dobro sportu powszechnego o włączenie się w redagowanie naszego biuletynu. Wasze spostrzeżenia i uwagi są
dla nas bardzo ważne. Dlatego od nr 2/2013 wprowadzamy nowy dział Listy do redakcji.

Czekamy na Wasze listy.
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IV Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego
Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego organizowany jest w Zamościu od roku 2010. Pomysł powstał
z myślą o młodzieży mającej polskie
korzenie i mieszkającej poza granicami naszego kraju, a jego głównym założeniem jest stworzenie możliwości
sportowej rywalizacji połączonej z poznawaniem Polski i doskonaleniem ojczystego języka. Impreza ma charakter sportowy, lecz równie ważnym jej
celem jest integracja młodzieży polonijnej z ich rówieśnikami z Polski.
Uczestnikami wydarzenia są dzieci i młodzież szkolna polskiego pochodzenia, zamieszkująca tereny Ukrainy
(każdego roku ok. 120 osób). W ciągu czterech minionych lat w Zamościu gościli uczniowie: Szkoły Nr 24 im.
Marii Konopnickiej we Lwowie, Szkoły
Nr 10 we Lwowie, Średniej Szkoły Nr 3
z polskim językiem nauczania w Mościskach, Szkoły w Strzelczyskach oraz
reprezentanci Towarzystwa Kultury
Polskiej im W. Reymonta na Rówieńszczyźnie. Polskę reprezentuje tradycyjnie grupa młodzieży z zamojskich
szkół (rówieśnicy młodzieży polonijnej
z terenu województwa lubelskiego).
Scenariusz festiwalu obfituje
w różnorodne formy aktywności sportowej. Organizowana jest m.in. impreza sportowo-rekreacyjna na basenie
oraz całodniowe zawody sportoworekreacyjne na hali sportowej. Młodzież realizuje również bogaty pro-

Spotkanie dzieci polonijnych z prezydentem Miasta Zamościa – Marcinem Zamoyskim, na zdjęciu
Władysław Bagiński – prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej na Rówieńszczyźnie

gram edukacyjno-turystyczny. Odbywają się spotkania
integracyjne, wycieczki krajoznawcze po Roztoczu,
zwiedzanie miejsc zabytkowych i historycznych, kuligi
połączone z ogniskiem turystycznym i inne.
W roku bieżącym Miasto Zamość stanie się gospodarzem sportowych zmagań oraz miejscem polonijnych spotkań po raz czwarty.

Spotkanie dzieci polonijnych z prezydentem
Miasta Zamościa – Marcinem Zamoyskim

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
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60 lat SZS na Lubelszczyźnie
26 czerwca 2013 r. środowisko
sportu szkolnego na
Lubelszczyźnie świętowało
jubileusz 6o-lecia

życia federacji
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V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

26 maja - 1 czerwca 2012 r.

XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Impreza rozgrywana na terenie całego kraju 26 maja – 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), z ogólnopolską inauguracją
w Chorzowie
Sztandarowa impreza organizowana przez Krajową Federację Sportu dla
Wszystkich, dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, objęta została patronatem honorowym przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego. Ogólnopolska inauguracja V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyła się
26 maja w Chorzowie.
Miejscowości rywalizowały w sześciu
grupach, w zależności od liczby mieszkańców: I grupa do 5 tys., II 5–7,5 tys., III
7,5–15 tys., IV 15–40 tys., V 40–100 tys.
i grupa VI powyżej 100 tys. mieszkańców. Wymogiem regulaminowym było
umieszczenie kalendarza imprez turniejowych oraz sprawozdania z turnieju na
oficjalnej stronie internetowej startującego miasta lub gminy.
Trzy kryteria były podstawą do oceny wyników ogólnopolskiego współzawodnictwa:
1. Procentowe porównanie liczby startujących w STMiG do liczby mieszkańców danego miasta lub gminy.
2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez i dni, w których się odbywały.
3. Liczba startujących w Teście Coopera.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju na szczeblu ogólnopolskim czuwała
edycja
STMiG

rok

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

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

6 sport

Liczba
startujących
miast i gmin
386
214
284
239
343
428
448
551
587
416
555
649
528
497
381
463

dla wszystkich

Liczba
uczestników
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
1 512 158

Centralna Komisja, która dokonała oceny
wyników. Promocję i koordynację turnieju na szczeblu wojewódzkim prowadziły
wojewódzkie komisje powoływane przy
zarządach wojewódzkich TKKF.
Niezmiennie celem głównym organizowania turnieju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych
obywateli. Poprzez organizowanie tego
typu masowych imprez sportowych aktywizujemy lokalne władze samorządowe do tworzenia prosportowego lobby
i promowania zdrowego, sportowego
stylu życia.
W V Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich i rozgrywanym w jego
ramach XIX Sportowym Turnieju Miast
i Gmin sklasyfikowano 463 miasta i gminy ze wszystkich województw. Samorządy startujących miast i gmin wspólnie
z działającymi na ich terenie stowarzysze-

niami kultury fizycznej, m.in. TKKF, LZS,
SZS, uczniowskimi klubami sportowymi, ośrodkami sportu i rekreacji, szkołami
przygotowali bogaty program sportoworekreacyjny i turystyczny. Łącznie w zorganizowanych imprezach rekreacyjnosportowych i turystycznych udział wzięło
ponad 1,5 mln osób. W najbardziej uniwersalnym teście wydolnościowym organizmu – Teście Coopera – łącznie w całym
kraju udział wzięło 34 887 osób.
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest
największą imprezą sportu masowego w Polsce. Ogólnopolska klasyfikacja
generalna znajduje się na stronie www.
federacja.com.pl.
Zgodnie z regulaminem zwycięzcy otrzymali nagrody na zakup sprzętu
sportowego. Za I miejsce nagroda wyniosła 10 tys. PLN, za II miejsce 9 tys. PLN,
za III miejsce 8 tys. PLN, za miejsca 4–10
nagroda 4 tys. PLN. Ponadto wyróżniono dodatkowo 40 miast i gmin – proporcjonalnie do liczby startujących w każdej grupie – i przyznano im po 3 tys. PLN

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 26 maja – 1 czerwca 2013 r.
XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Zestawienie liczb startujących uczestników
Województwo

Grupa
1

Grupa
2

Grupa
3

Grupa
4

Grupa
5

Grupa
6

Razem

dolnośląskie

302

3 409

10 502

49 227

8 882

7 538

79 860

kujawsko-pomorskie

2 272

8 187

22 439

42 214

1 338

33 022

109 472

lubelskie

0

14 719

0

3 310

25 073

0

43 102

lubuskie

3 951

4 021

10 203

45 271

0

5 628

69 074

łódzkie

695

0

2 821

3 735

1 827

5 148

14 226

małopolskie

3 722

23 206

57 221

75 058

4 075

46 520

209 802

mazowieckie

7 380

10 668

2 711

21 859

916

18 090

61 624

0

0

5 106

0

1 424

0

6530

opolskie
podkarpackie

0

0

0

10 696

3 907

0

14 603

podlaskie

8 205

1 788

2 230

3 579

38 759

0

54 561

pomorskie

12 815

5 372

15 731

8 238

7 007

22 967

72 130

śląskie

2 651

6 730

16 093

14 057

27 629

53 719

120 879

świętokrzyskie

4 470

18 306

28 365

15 124

24 942

65 329

156 536

warmińsko-mazurskie

15 133

23 722

20 452

20 022

19 849

7 693

106 871

wielkopolskie

1 147

7 790

0

37 080

8 724

17 596

72 337

zachodniopomorskie

49 396

48 622

32 166

173 101

14 632

2 634

320 551

Łącznie w grupach

112 139

176 540

226 040

522 571

188 984

285 884

1 512 158

również na zakup sprzętu sportowego.
Łącznie nagrodzono 100 miast i gmin.
W klasyfikacji województw – pod
względem największej liczby startujących miast i gmin – zwyciężyło woje-

wództwo zachodniopomorskie przed
warmińsko-mazurskim i lubuskim.
Ogólnopolskie uroczyste podsumowanie V Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowe-

go Turnieju Miast i Gmin oraz wręczenie
laureatom pucharów prezydenta RP, pamiątkowych dyplomów i wyróżnień odbędzie się 13–14 września 2013 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Grupa I (do 5 tys. mieszkańców)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa miasta, gminy (powiat)
MiG
Województwo
Stepnica (goleniowski)
G zachodniopomorskie
Rzeczenica (człuchowski)
G pomorskie
Brańsk (bielski)
M podlaskie
Dziwnów (kamieński)
M zachodniopomorskie
Sławoborze (świdwiński)
G zachodniopomorskie
Ustronie Morskie (kołobrzeski)
G zachodniopomorskie
Rościszewo (sierpecki)
G mazowieckie
Rąbino (świdwiński)
G zachodniopomorskie
Moryń (gryfiński)
M zachodniopomorskie
Kozielice (pyrzycki)
G zachodniopomorskie
Lipusz (kościerski)
G pomorskie
Boleszkowice (myśliborski)
G zachodniopomorskie
Rytro (nowosądecki)
G małopolskie
Osina (goleniowski)
G zachodniopomorskie
Żarnowiec (zawierciański)
G śląskie
Hel (pucki)
MiG pomorskie
Godkowo (elbląski)
G warmińsko-mazurskie
Mucharz (wadowicki)
G małopolskie
Świątki (olsztyński)
G warmińsko-mazurskie
Goszczyn (grójecki)
G mazowieckie
Grupa II (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)
Postomino (sławieński)
G zachodniopomorskie
Kalisz Pomorski (drawski)
G zachodniopomorskie
Skarżysko Kościelne (skarżyski)
G świętokrzyskie
Bystra-Sidzina (suski)
G małopolskie
Mochowo (sierpecki)
G mazowieckie
Tymbark (limanowski)
G małopolskie
Sitkówka-Nowiny (kielecki)
G świętokrzyskie
Ludwin (łęczyński)
G lubelskie
Rybno (działdowski)
G warmińsko-mazurskie
Zbąszyń (nowotomyski)
M wielkopolskie
Ornontowice (mikołowski)
G śląskie
Lubiewo (tucholski)
G kujawsko-pomorskie
Opinogóra Górna (ciechanowski)
G mazowieckie
Dzwola (janowski)
G lubelskie
Manowo (koszaliński)
G zachodniopomorskie
Dobroszyce (oleśnicki)
G dolnośląskie
Łubianka (toruński)
G kujawsko-pomorskie
Waśniów (ostrowiecki)
G świętokrzyskie
Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)
Popielów (opolski)
G opolskie
Lubawa (iławski)
G warmińsko-mazurskie
Łapanów (bocheński)
G małopolskie
Szczurowa (brzeski)
G małopolskie
Brusy (chojnicki)
MiG pomorskie
Białogard (białogardzki)
G zachodniopomorskie
Koronowo (bydgoski)
M kujawsko-pomorskie
Żmigród (trzebnicki)
MiG dolnośląskie
Psary (będziński)
G śląskie
Strumień (cieszyński)
MiG śląskie

Nagroda
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Radłów (tarnowski)
MiG małopolskie
Lyski (rybnicki)
G śląskie
Siewierz (będziński)
MiG śląskie
Strawczyn (kielecki)
G świętokrzyskie
Nowy Wiśnicz (bocheński)
MiG małopolskie
Skrzyszów (tarnowski)
G małopolskie
Kowalewo Pomorskie (golubsko-dobrzyński) MiG kujawsko-pomorskie
Pełczyce (choszczeński)
G zachodniopomorskie
Małogoszcz (jędrzejowski)
MiG świętokrzyskie
Ożarów (opatowski)
MiG świętokrzyskie
Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
Limanowa (limanowski)
M małopolskie
Długołęka (wrocławski)
G dolnośląskie
Gorlice (gorlicki)
M małopolskie
Dąbrowa Tarnowska (dąbrowski)
MiG małopolskie
Pyrzyce (pyrzycki)
G zachodniopomorskie
Szamotuły (szamotulski)
MiG wielkopolskie
Jawor (jaworski)
MiG dolnośląskie
Złocieniec (drawski)
MiG zachodniopomorskie
Tarnowo Podgórne (poznański)
G wielkopolskie
Mikołów (mikołowski)
G śląskie
Sulechów (zielonogórski)
MiG lubuskie
Szubin (nakielski)
MiG kujawsko-pomorskie
Grójec (grójecki)
MiG mazowieckie
Żnin (żniński)
MiG kujawsko-pomorskie
Limanowa (limanowski)
G małopolskie
Zgorzelec (zgorzelecki)
M dolnośląskie
Ozorków (zgierski)
M łódzkie
Niepołomice (wielicki)
MiG małopolskie
Grupa V (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców)
Suwałki (suwalski)
M podlaskie
Starachowice (starachowicki)
MiG świętokrzyskie
Puławy (puławski)
M lubelskie
Jastrzębie-Zdrój (Jastrzębie-Zdrój)
MiG śląskie
Ostrów Wielkopolski (ostrowski)
M wielkopolskie
Kołobrzeg (kołobrzeski)
M zachodniopomorskie
Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecki)
MiG świętokrzyskie
Zawiercie (zawierciański)
M śląskie
Żory (Żory)
M śląskie
Skarżysko-Kamienna (skarżyski)
M świętokrzyskie
Piekary Śląskie (Piekary Śl.)
M śląskie
Police (policki)
MiG zachodniopomorskie
Grupa VI (ponad 100 tys. mieszkańców)
Dąbrowa Górnicza (dąbrowiecki)
MiG śląskie
Toruń (toruński)
MiG kujawsko-pomorskie
Tarnów (tarnowski)
M małopolskie
Kraków (krakowski)
MiG małopolskie
Legnica (legnicki)
M dolnośląskie
Kielce (kielecki)
M świętokrzyskie
Olsztyn (olsztyński)
G warmińsko-mazurskie
Poznań (poznański)
MiG wielkopolskie
Bielsko-Biała (bielski)
M śląskie
Radom (radomski)
MiG mazowieckie
Włocławek (włocławski)
M kujawsko-pomorskie
Warszawa-Bielany (warszawski)
MiG mazowieckie

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
10000
9000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000

Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl
Zdjęcia z inauguracji w Chorzowie prezentujemy także na 2. stronie okładki, a zdjęcia z terenu (Mochowo) – na 3. stronie okładki.
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Wieści z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
Spotkania Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich

Witamy nowych

członków
17 lipca b.r. zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich rozpatrzył zgłoszenie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
z siedzibą w Łodzi i uchwałą przyjął
PZKT w poczet Członków Zwyczajnych Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich.
Witamy Polski Związek Karate Tradycyjnego wśród Członków
Zwyczajnych Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich. Cieszymy
się, że jesteście razem z nami.

 1 lipca b.r. prezes zarządu KFSdW
Antoni Bara w towarzystwie prof.
Antoniego Stascha odbyli ponadgodzinne spotkanie z minister sportu i turystyki, dr Joanną
Muchą, prezentując dotychczasowe osiągnięcia KFSdW. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Departamentu Sportu
dla Wszystkich, Dariusz Buza.

 8 lipca b.r. prezes Antoni Bara
spotkał się z sekretarzem stanu
w Ministerstwie Edukacji Tadeuszem Sławeckim oraz dyrektorami departamentów odpowiedzialnych za wychowanie
fizyczne. Te spotkania w Ministerstwie Edukacji będą kontynuowane przynajmniej 2x
w roku, co deklaruje kierownictwo resortu.

■ Antoni Bara
prezes zarządu KFSdW

Zmiany

w składzie zarządu
Krajowej Federacji

Sportu dla
Wszystkich
W ciągu I półrocza nastąpiły
zmiany w składzie zarządu Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich.
W związku z rezygnacją z funkcji
członka zarządu i wiceprezesa kol.
Krzysztofa Piaska zarząd na swoim
posiedzeniu uzupełnił skład i dokooptował kol. Wacława Hurko, którego kandydaturę zgłosiły Ludowe
Zespoły Sportowe. Wacław Hurko został wybrany na wiceprezesa
KFSdW.
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Niespodziewana śmierć
dr Maria Moldenhawer-Frej
zmarła 8 sierpnia 2013 r.
pochowana 22 sierpnia 2013 r.
na Cmentarzu Powązkowskim Starym
w Warszawie, kw. 72-5-17/18

Prosi o modlitwę...
8 sierpnia 2013 r. odeszła od nas
na zawsze Maria Moldenhawer-Frej.
Śmierć zabrała ją nieoczekiwanie, bo
przecież nie tak dawno, w maju, gratulowaliśmy jej niebywałego wyczynu – uzyskania doktoratu. A 24 lipca
równie uroczyście obchodziliśmy jej
85. urodziny. Pani Maria uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych
w wieku 85 lat, w dodatku z wykształcenia była chemikiem – to nie lada wyczyn. Doktorat był ukoronowaniem jej
wieloletniej pracy, działań...
***
5 czerwca br. w siedzibie Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich odbyła się uroczystość z okazji uzyskania
przez członkinię władz krajowych federacji, Marię Moldenhawer-Frej tytułu doktora nauk humanistycznych.
Maria Moldenhawer-Frej została uroczyście pasowana na doktora
25 maja br. w Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie.
W imieniu władz federacji Jerzy
Potentas, sekretarz zarządu, wręczył
dr Marii Moldenhawer-Frej pamiątkową plakietę oraz pogratulował pomyślnego sfinalizowania przewodu
doktorskiego.
85-letnia dr Maria Moldenhawer-Frej
była najstarszą doktorantką w Europie.
Jej dysertacja doktorska „Wychowawcza i kształtująca funkcja gry w warcaby.
Ruch warcabowy w Polsce”, napisana
pod kierunkiem dr hab. prof. APS Macieja Tanasia, jest pracą pionierską.
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– Moja pięcioletnia praca nad doktoratem nie była łatwa. Miałam poważne
kłopoty. Nie było żadnego wzoru, bo do
tej pory nikt nie zmierzył się z tym tematem, cała moja rozprawa doktorska
jest więc oparta niemal w 100% na moich własnych doświadczeniach z działalności w ruchu warcabowym. Dodatkowym utrudnieniem było to, że jestem
z wykształcenia chemikiem, a moja rozprawa dotyczy pedagogiki. Musiałam
więc przyswoić sobie wiele nowych dla
mnie zagadnień z zakresu pedagogiki,
socjologii, psychologii i filozofii – powiedziała nam dr Maria Moldenhawer-Frej.
Podkreśliła, że przez cały czas spotykała się z wielką życzliwością i pomocą ze
strony promotora i władz uczelni.
Najstarsza europejska doktorantka była szczególnie predystynowana
do napisania pracy doktorskiej o warcabach. Jej związki z warcabami sięgają bowiem początku lat 60. ubiegłego
wieku. Początkowo były to warcaby
klasyczne, 64-polowe, a od lat 70. warcaby 100-polowe, tzw. warcaby polskie, których wraz z nieżyjącym już
mężem, Romualdem Frejem była niestrudzoną popularyzatorką.
Dr Maria Moldenhawer-Frej jako
pierwsza w Polsce uzyskała upraw-

nienia międzynarodowego sędziego
warcabowego. Przez wiele lat zasiadała we władzach Światowej Federacji
Warcabowej (FMJD). O tym, jak ceniona była jej działalność w światowym
ruchu warcabowym niech świadczy
fakt, że uzyskanie przez nią stopnia
naukowego doktora zostało odnotowane w oficjalnym serwisie internetowym FMJD wraz z całym wywiadem,
jakiego udzieliła TVP Info z okazji odebrania dyplomu.
Doktorat dla Marii MoldenhawerFrej jest ukoronowaniem jej ponad
półwiecznej działalności w ruchu warcabowym. Pani Maria była nie tylko
wielce zasłużoną działaczką, instruktorem i sędzią warcabowym, ale także autorką wielu książek i opracowań
poświęconych warcabom klasycznym
i 100-polowym.
Warto tu przytoczyć pewną ciekawostkę. Pani Maria poza warcabami miała jeszcze jedna pasję. Haftowała kolorowe makatki, którymi
obdarowywała znajomych i nie tylko.
Będąc często zapraszana na różnego rodzaju turnieje i imprezy warcabowe, miała miły zwyczaj haftowania
związanych tematycznie z tymi wydarzeniami makatek i przekazywania
ich w charakterze prezentu organizatorom. Jedno z jej dzieł otrzymała również Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich.
Promotor dr Marii MoldenhawerFrej, prof. Maciej Tomaś powiedział
dziennikarzowi PAP: – Życzyłbym
wszystkim młodym ludziom takiego uporu w dążeniu do upragnionego celu, jaki obrała sobie moja doktorantka.
Pani Maria miała jeszcze wiele planów, które śmierć przekreśliła...
■ Zbigniew Wąsik

Pasowanie na doktora 25 maja br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Fot. Jerzy Jakobsche

Czerwiec miesiącem Maratonu Toruńskiego
W czerwcu zbiegają się dwie bardzo ważne daty związane z historią
Maratonu Toruńskiego. 11 czerwca
1983 r. na trasie z Chełmna do Torunia
zorganizowany został pierwszy Maraton Chełmno – Toruń (tak go oficjalnie
wówczas nazywano).

Start honorowy z wielką pompą
odbył się na wspaniałym chełmińskim
rynku. Start ostry natomiast – w Brzozowie. Wystartowało 157 zawodników i zawodniczek. Do mety dotarło
141. Pierwszym zwycięzcą był Ryszard
Dryps, górnik strzałowy z kopalni węgla kamiennego „Czerwona Gwardia”
w Czeladzi. Czas pierwszego zwycięzcy to 2:36:49.
Najlepszy Toruńczyk to Bogdan
Kuźba, który z czasem 2:53:54 zajął
15. miejsce, a na 28. miejscu wbiegł na
metę Marian Gęsicki (3:08:22). Wśród
kobiet, a wystartowało ich 5, najlepsza
była Wacława Tyburska z Makowa Mazowieckiego, z czasem 3:37:14. Druga była Halina Wiśniewska z Łysomic,
a trzecia Irena Wolter z Torunia.
Organizatorzy Maratonu Chełmno
– Toruń wówczas jeszcze nie wiedzieli, że 15 czerwca 1924 r. na tej samej
trasie, tylko nieco krótszej (37 500) odbył się pierwszy w wyzwolonej Polsce BIEG MARATOŃSKI „Sokoła” Toruńskiego. Wystartowało 10 śmiałków.

Do mety dobiegło ośmiu. Jako pierwszy minął ją chorąży Edward Kwitowski z 4. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej
z Inowrocławia, z czasem 2:45:20. Na
trzecim miejscu był Stefan Szałkowski z „Sokoła” w Podgórzu – dzisiejszej
dzielnicy Torunia.

Zwycięzca pierwszego Biegu Maratońskiego w wolnej Polsce to barwna postać wśród sportowców, odznaczony Orderem Virtuti Militari V
klasy za czyny podczas walk w 1920 r.
koło Rohatyna. Na początku lat 30.
skierowany do Torunia do 31. pułku artylerii lekkiej, wcześniej założył w Inowrocławiu Klub Sportowy
„Goplania”. Kapitan Edward Kwitowski został zamordowany w Katyniu,
a o jego śmierci rodzina dowiedziała
się w dziwnych okolicznościach. Zdjęcie kilkuletniej córki Edwarda Kwitow-

skiego, Krysi pokazano w niemieckiej
kronice filmowej, a zostało znalezione
przy zwłokach jej ojca w Katyniu.
Dziś pani Krystyna Hoffman, córka
Edwarda Kwitowskiego zamordowanego w Katyniu wiosną 1940 r., mieszka w Bydgoszczy. Mam z nią kontakt
i myślę, że niedługo zobaczę pamiątki
po pierwszym polskim Maratończyku,
w tym puchar, który otrzymał za zwycięstwo w 1924 r. W listopadzie 2007 r.
Edward Kwitowski pośmiertnie otrzymał stopień majora WP.
Prawda, że to ciekawa historia,
wpisana w nasz Toruński Maraton? Nie
tylko ciekawa, ale taka polska – przewrotna, bo zwycięzcą biegu w 1924 r.
został bohater narodowy walczący o wolną Polskę, a zwycięzcą tego
pierwszego po wojnie z 1983 r. – górnik z kopalni „Czerwona Gwardia”.
Obydwaj byli wspaniałymi sportowcami i to chyba w tej całej historii
jest najważniejsze.
■ Ryszard Kowalski
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Stowarzyszenie Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza
Realizowany od kilkunastu lat we
współpracy z Ministerstwem Sportu
i Turystyki program „Ruch rzeźbi serce, umysł i ciało” zgodnie z założeniami ruchu parafiadowego ma swój fundament w całorocznej systematycznej
pracy w szkołach, klubach sportowych,
ośrodkach kultury i parafiach. Praca
ta znajduje swój lokalny sprawdzian
podczas odbywanych na wiosnę Parafiad Regionalnych i Festynów Sportowo-Rekreacyjnych, a podsumowanie
i zwieńczenie podczas lipcowych Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci
i Młodzieży.
Parafiady Regionalne i Festyny
Sportowo-Rekreacyjne
W bieżącym roku od kwietnia do
czerwca przeprowadzono 27 Parafiad
Regionalnych (wojewódzkich lub diecezjalnych): 22 w Polsce oraz 5 za granicą (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina).
Parafiady Regionalne to okazja do
rywalizacji sportowej, ale także konkursów artystycznych i spotkań z ciekawymi gośćmi. Podstawą Parafiady
są rozgrywki sportowe w minimum 4
konkurencjach z umieszczonych w regulaminie programu Parafiada. W tegorocznych Parafiadach Regionalnych
wzięło udział blisko 9000 zawodników
wraz z opiekunami. Oprócz dyscyplin
dobrze znanych rozgrywano także rza-

dziej spotykane konkurencje. Odbyły się m.in. skoki narciarskie na igielicie
(Finały Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej), letnia kombinacja norweska
(skok narciarski na igielicie i bieg na rolkach – również w Diecezji Bielsko-Żywieckiej) czy zawody w ujeżdżaniu koni
(II Parafiada Diecezjalna w Węgrowie).
Program Parafiad regionalnych stale
jest rozwijany i cieszy się niesłabnącą
popularnością – w tym roku odbyły się
dwie nowe Parafiady: w Łomży i Obornikach oraz Jubileuszowa XX Parafiada
Archidiecezji Lubelskiej w Bełżycach.
Uzupełniającym działaniem są Parafiadowe Festyny Sportowo-Rekreacyjne, których w tym roku od maja do
końca września odbędzie się aż 32 na
terenie całej Polski, a weźmie w nich
udział co najmniej 11 000 osób. Skierowane są one do całych społeczności
lokalnych – wszystkich mieszkańców
niezależnie od wieku, płci i kondycji fizycznej. Celem festynów jest propagowanie zdrowego stylu życia, tworzenie
okazji do wspólnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz integracja lokalnych społeczności wokół aktywności fizycznej.
To, co wyróżnia Festyny Parafiadowe,
to dbałość o harmonię pomiędzy elementami sportowymi a kulturalnymi
(konkursy artystyczne, pokazy, koncerty i in.).

Parafiady Regionalne i Festyny
Sportowo-Rekreacyjne wspierane są
przez lokalne i wojewódzkie samorządy w miejscu realizowania projektów.
Jubileuszowa 25. Międzynarodowa
Parafiada Dzieci i Młodzieży
Najlepsze reprezentacje Parafiad Regionalnych wywalczyły prawo udziału w imprezie centralnej – Jubileuszowej 25. Międzynarodowej Parafiadzie
Dzieci i Młodzieży, organizowanej od
14 do 20 lipca br. w Warszawie, na
campusie SGGW oraz stadionie lekkoatletycznym AWF. Do stolicy zjechało ponad 1200 osób, tj. 78 reprezentacji z 7 krajów (Polska, Białoruś, Litwa,
Łotwa, Rosja, Ukraina oraz – po raz
pierwszy! – Uzbekistan).

Poszczególne etapy współzawodnictwa parafiadowego, zgodnie z parafiadową triadą Stadion-Teatr-Świątynia, objęły następujące działania
sportowe, kulturalne i formacyjne.

Stadion – program sportowo-rekreacyjny, w ramach którego odbyły się
zawody i rozgrywki w 13 dyscyplinach sportowych (dyscypliny zespołowe: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa; dyscypliny
indywidualne: pływanie w stylu klasycznym i dowolnym, tenis stołowy,
badminton, szachy, warcaby, ringo,
bieg na orientację, strzelectwo i biathlon letni) oraz 12 konkurencjach lekkoatletycznych – biegi na 60 m, 100
m, 300 m, 400 m, 1000 m, 1500 m, biegi przełajowe, skok w dal, pchnięcie
kulą i rzut palantówką. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych:
P – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, L – szkoła ponadgimnazjalna,
zawsze oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Dodatkowo prawo startu mieli także opiekunowie i chętnie z niego korzystali, zdobywając wielki szacunek
u młodych wychowanków.
Zwycięzcom poszczególnych dyscyplin rozdano blisko 277 medali i pucharów, a dekoracji młodych dokonywali dawni mistrzowie olimpijscy oraz
czynni sportowcy. Wyniki wszystkich
zawodów drukowane były w wydawanej codziennie gazetce „Parafiadek”.
Najlepszymi reprezentacjami w klasyfikacji sportowej okazały się:
1. Parafia pw. Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie
2. Katolicki Klub Sportowy „Victoria”
Stalowa Wola
3. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
w Mickunach na Litwie

Dodatkowymi sportowymi atrakcjami Jubileuszowej 25. Parafiady były:
festyn rekreacyjny podczas Uroczystej
Inauguracji, pełen nietypowych, ale
zawsze ruchowych konkurencji, popołudniowe turnieje siatkówki plażowej i piłkarzyków, konkurs wiedzy
„Mistrzowie Sportu: Irena Szewińska,
Robert Kubica, Lionel Messi”, możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego i Muzeum Sportu i Turystyki oraz
pokazany w plenerowym kinie (pod
gołym niebem) film „Wszystko będzie
dobrze”, opowiadający historię młodego chłopca, który dla wyproszenia
łaski zdrowia dla swojej mamy decyduje się pobiec do Częstochowy.
Teatr – program kulturalno-oświatowy obejmował warsztaty (varsavianistyczne, plakatu, fotograficzne
i – bijące rekordy popularności – aktywnego tańca Zumby) oraz konkursy
(plastyczne – 260 uczestników, wokalne, Przegląd Małych Form Teatralnych,
wiedzy). Uczestnicy poznawali historię i atrakcje stolicy oraz uczestniczyli w grze miejskiej „Wielki skarb rodu
Warszów”. Podczas inauguracji miał
miejsce koncert Moniki Kuszyńskiej,
a w kolejne parafiadowe wieczory gościliśmy m.in. iluzjonistę Viktora Febo,
genialnego mima Ireneusza Krosnego
oraz streetworkera pracującego z młodzieżą Dobromira Makowskiego.
Świątynia – program ekumeniczny,
w jego ramach realizowane były spotkania biblijne, modlitwa i adoracja,
rozmowy na tematy ważne dla mło-

dzieży. Codziennie sprawowana była
Eucharystia, którą przygotowywali uczestnicy z różnych krajów i diecezji. W piątek, na zakończenie Jubileuszowej Parafiady wszyscy uczestnicy
przemaszerowali do Świątyni Bożej
Opatrzności, aby przy grobie o. Józefa Jońca, twórcy Parafiady, dziękować
za 25 odbytych Parafiad i powierzyć
Bogu cały ruch parafiadowy.
Przyznawaną tradycyjnie nagrodę
Fair Play i puchar ufundowany przez
PKOL zdobyła reprezentacja Parafialnego Klubu Sportowego „Tęcza” z Kosztowa. Tym razem – z racji jubileuszu –
nagrodzono najwierniejszą duchowi
sportu postawę na przestrzeni ostatnich kilku Finałów Parafiady. Po podsumowaniu wyników ze wszystkich
trzech filarów okazało się, że PKS „Tęcza” Kosztowa zajął pierwsze miejsce
w klasyfikacji na najlepszą reprezentację polską Jubileuszowej 25. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.
Najlepszą reprezentacją zagraniczną
została – już po raz czwarty z rzędu –
grupa z Parafii pw. Narodzenia NMP
z Doliny na Ukrainie.
Na zakończenie warto dodać, że
w obecnym 2013 r. Stowarzyszenie Parafiada prowadzi także całoroczne działania popularyzujące sport wśród uczniów, zarówno o charakterze lokalnym
(Warszawa – Mokotów), jak i ogólnopolskim (projekt „Sportowe zajęcia pozalekcyjne z lekkiej atletyki”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki, w którym uczestniczy blisko 400 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z 7 województw).
Zdjęcia prezentujemy także na 4. stronie okładki.
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60 lat SZS na Lubelszczyźnie

26 czerwca 2013 r. środowisko
sportu szkolnego na Lubelszczyźnie
świętowało jubileusz 6o-lecia powołania Szkolnego Związku Sportowego.
W uroczystościach, które odbyły się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Białej Podlaskiej wzięli udział
zaproszeni goście:
 Franciszek Stefaniuk – poseł na
Sejm RP,
 Stanisław Żmijan – poseł na Sejm
RP,
 Wojciech Ziemniak – poseł na Sejm
RP, prezes SZS,
 Grzegorz Raniewicz – poseł na
Sejm RP, prezes LW SZS,
 Marian Starownik – wicewojewoda
lubelski,
 Andrzej Czapski – prezydent Miasta Biała Podlaska,
 Katarzyna Bryda – dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu
UM w Lublinie,
 Dariusz Abramuk – sekretarz generalny SZS,
 Marek Sikora – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji
i Sportu UM w Lublinie
oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów województwa lubelskiego, byli i aktualni wolontariusze sportu szkolnego, nauczyciele,
dyrektorzy szkół, rodzice, bialska młodzież (razem ok. 350 osób).
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Gości powitał prezydent Białej
Podlaskiej Andrzej Czapski.
W słowach skierowanych do uczestników spotkania podziękował wszystkim zebranym za ich codzienny trud
w działaniach na rzecz rozwoju sportu szkolnego, za zaangażowanie w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą,
a także za udział w uroczystościach.
Zaproszeni goście wygłosili okazjonalne mowy, złożyli gratulacje i podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie oraz pracę na rzecz
rozwoju sportu szkolnego na ręce organizatora uroczystości, Grzegorza
Raniewicza, prezesa LW SZS.
Goście wysłuchali przemówienia –
rysu historycznego SZS na Lubelszczyźnie, obejrzeli prezentację multimedial-

ną poświęconą historii SZS oraz jego
dokonaniom na przestrzeni 60 lat.
Uroczystość była jednocześnie
okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, takich jak Krzyże Zasługi
(złote, srebrne i brązowe – 21 nadanych przez prezydenta RP), Medale
Komisji Edukacji Narodowej (13 nadanych przez ministra edukacji narodowej) oraz odznaki „Za zasługi dla sportu” (2 złote, 12 brązowych – nadanych
przez ministra sportu i turystyki).
Uroczystego wręczenia odznaczeń
w imieniu prezydenta dokonał Marian
Starownik – wicewojewoda lubelski,
a odznaczeń i wyróżnień resortowych
– posłowie Wojciech Ziemniak, Grzegorz Raniewicz oraz lubelski kurator
oświaty Krzysztof Babisz.
Na wniosek wojewody lubelskiego
prezydent RP za zasługi w działalności
na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu
wśród dzieci i młodzieży przyznał:
Złoty Krzyż Zasługi – otrzymali Maciej Kosik oraz Marian Sikorski,
Srebrny Krzyż Zasługi – Marek Fraczek (Radzyń), Wojciech Krakowski
(Lublin), Adam Leszczyński (Chełm),
Jarosław Mazur (Puławy), Mariusz Nastalski (Ryki), Artur Pacholski (Dęblin),
Jerzy Prokop (Zamość), Marek Sikora
(Chełm),
Brązowy Krzyż Zasługi – Albert Drewnik (Radzyń), Dariusz Dudek (Borki),

Piotr Kitliński (Lublin), Andrzej Korbal
(Ryki), Agnieszka Kowalczyk (Lublin),
Izabela Paszek (Lublin), Wojciech Paszek (Lublin), Jerzy Prażmo (Łęczna),
Marek Wiciński (Lublin), Dariusz Winiarczyk (Lublin), Piotr Żurowicz (Lublin).
Minister edukacji narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom: Sławomir Adach
(Cicibór Duży), Krzysztof Dec (Lubartów), Janusz Gierach (Lubartów), Waldemar Godlewski (Biała Podlaska), Andrzej Hulajko (Parczew), Agnieszka
Kowalczyk (Lublin), Sławomir Michna
(Puławy), Krystyna Teresa Pucer (Terespol), Ireneusz Rapa (Bystrzyca Stara),
Zbigniew Sajda (Lubartów), Julian
Szafiński (Chełm), Mirosław Tarkowski
(Łęczna), Dariusz Winiarczyk (Lublin).
Minister sportu i turystyki odznakę „Za
zasługi dla sportu” nadał osobom:

Odznakę Złotą „Za zasługi dla sportu” otrzymali: Janina Kitlińska (Hrubieszów), Marian Sikorski (Chełm),
Odznakę Brązową „Za zasługi dla
sportu”: Tomasz Augustyniak (Chełm),
Sobieraj Biała (Biała Podlaska), Emilia Chmielewska (Chełm), Zenon Król
(Chełm), Adam Leszczyński (Chełm),
Teresa Plizga (Chełm), Mariusz Półtorak (Chełm), Beata Sajda (Lubartów),
Zbigniew Sajda (Lubartów), Ryszard
Śmieszko (Biała Podlaska), Julian Szafiński (Biała Podlaska), Jolanta Wlaź (Wojsławice), Andrzej Worzanowski (Chełm).
Marszałek województwa lubelskiego za zasługi dla rozwoju sportu województwa lubelskiego wyróżnił czterech animatorów sportu szkolnego:
Henryka Grundszoka (Lublin), Macieja
Kosika (Biała Podlaska), Henryka Pidka
(Lublin), Mariana Sikorskiego (Chełm).

Prezes Lubelskiego Wojewódzkiego SZS Grzegorz Raniewicz podziękował za szczególne zaangażowanie,
za ogromny wkład pracy w przygotowania do uroczystości jubileuszowych Maciejowi Kosikowi i Henrykowi
Pidkowi. Następnie Maciej Kosik, dyrektor ZSO nr 2 podziękował pracownikom szkoły za zaangażowanie i rzetelną pracę, jaką wykonali w okresie
przygotowań tych uroczystości.
Obchody 60-lecia SZS uświetnił
występ tancerzy, gimnastyków, chóru
i solistów, dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz
Domu Kultury w Białej Podlaskiej.
Po uroczystości Maciej Kosik zaprosił gości na okolicznościowy poczęstunek, który był doskonałą okazją do
wspomnień oraz rozmów przy kawie.
Patronat nad uroczystościami jubileuszowymi objęli: minister edukacji
narodowej, minister sportu i turystyki,
wojewoda lubelski – Jolanta SzołnoKoguc, marszałek województwa lubelskiego – Krzysztof Hetman.

15

Z

życia federacji

z życia federacji

sport dla wszystkich

W Krajowym Zrzeszeniu LZS
nie wiemy, co to „sezon ogórkowy”
Sport to zdrowie, ruch to życie – kto z nas nie zna tych haseł. Prawie
każdy. Ale czy traktujemy je poważnie i wiemy, jak wcielić w życie?
Ludowe Zespoły Sportowe na pewno tak.
Od 67 lat namawiamy mieszkańców wsi i małych miast do aktywności fizycznej. Organizujemy setki tysięcy zawodów i imprez sportowych dla
dzieci i młodzieży, gdyż „czym skorupka za młodu...”. Mamy też bogatą
ofertę dla osób dorosłych i starszych.
Wiemy, że aktywność fizyczna może
poprawić jakość naszego życia, przedłużyć je, ale także uczynić nas bardziej „obywatelskimi”. Zajmujemy się
także sportem wyczynowym – szkolimy w naszych klubach młodych, zdolnych sportowców. Nie obca jest nam
też działalność turystyczna. W artykule podajemy kilka konkretnych przykładów naszej działalności. Powtarzalnej i systematycznej. Dlatego u nas nie
ma „sezonu ogórkowego”.
„Piłkarska Kadra Czeka”
i „Złota Wieża”
Uaktywnieniu środowiska, w którym
działamy, służą przede wszystkim imprezy o zasięgu centralnym. Do finału
krajowego prowadzi bowiem system
eliminacji, który zaczyna się od szczebla wsi, szkoły, klubu. A awans do dalszych rozgrywek nobilituje i mobilizuje. Niewątpliwie do najbardziej dziś
popularnych zawodów centralnych należą ogólnopolskie turnieje „Piłkarska
Kadra Czeka” dla dziewcząt i chłopców
oraz turniej szachowy „O Złotą Wieżę”.
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Ten ostatni odbył się w tym roku
(początek czerwca) po raz 55! To najstarszy masowy turniej szachowy w Europie. 120 szachistów (24 drużyny) z 15
województw spotkało się w Zamościu. I okazał się on szczęśliwy dla MLKS
Nadnarwianki Pułtusk, która odzyskała tytuł najlepszej drużyny zrzeszenia

po... 35 latach. Tak, ostatni i jedyny raz
szachiści z Pułtuska wygrali w 1978 r.
Wtedy XX jubileuszowy turniej odbył
się w Pałacu w Wilanowie, w przepięknej Sali Białej, a atrakcją imprezy było
widowisko żywych szachów „Jan III Sobieski pod Wiedniem”. Jeśli ktoś chce
dowiedzieć się więcej o historii tego
turnieju, niech zajrzy na naszą stronę
internetową (www.lzs.pl).
W 1984 r. Adam Gocel z Redakcji Rolnej Telewizji Polskiej wpadł na

pomysł zorganizowania akcji popularyzującej piłkę nożną wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego i małych
miasteczek. Audycja „Piłkarska Kadra
Czeka” szybko stała się bardzo popularna, pod jej hasłem zaczęto rozgrywać mecze szkolne i klubowe. Rok
później postanowiono zorganizować
dla najlepszych drużyn finał centralny. Począwszy od IV edycji w ramach
akcji „Piłkarska Kadra Czeka” rozpoczęto regularne rozgrywki Ogólnopolski
Turniej Juniorów Młodszych, a opiekę
nad turniejem przejęła RG LZS. I tak to
się zaczęło...

Dziś mamy trzy turnieje – dla
chłopców – w tym roku w sierpniu
odbędzie się 29. edycja, dla dziewcząt – ten turniej istnieje od 2001 r.,
w sierpniu zostanie rozegrany po raz
trzynasty i najmłodszy turniej dla
chłopców i dziewcząt do lat 13, zwany
popularnie Małą PKCZ. Właśnie 13 lipca w Opolu zakończyła się jego trzecia
edycja. O zwycięstwo walczyło 14 drużyn chłopców i 14 dziewcząt. Wśród
dziewcząt wygrała drużyna UKS „Ziółka” Klęka , a wśród chłopców MG LKS
„Gryf” Kamień Pomorski. Rozegrano
102 mecze, strzelono 391 bramek.
Warto jeszcze dodać, że ten najstarszy turniej dla chłopców nosi imię
Stanisława Tymowicza. Był to trener,
przyjaciel Kazimierz Górskiego, z którym we Lwowie uganiał się po boisku.
To on, obok inicjatora rozgrywek, red.

Adama Gocela, zauważył głęboki sens
tej telewizyjnej akcji. Jeździł na mecze,
obserwował młodych chłopców, doradzał. Do końca życia pozostał cichym,
skromnym bohaterem tego turnieju.
Doczekał jego pięciu edycji – zmarł
w 1990 r.
I jeszcze jedna ważna rzecz – średnio w każdej edycji startuje ok. 40–50
tys. młodych piłkarzy, tj. ok. 3 tysięcy
drużyn. Z naszej akcji wywodzi się 25
piłkarzy, którzy grają lub grali w ligach
krajowych i zagranicznych.
Popularnością cieszy się też turniej dziewcząt (dwanaście lat temu
w pierwszym turnieju dziewcząt wystartowało 400 drużyn) i mamy nadzieję, że jego atrakcyjność jeszcze wzrośnie dzięki sukcesowi naszych piłkarek
do lat 17, które zostały mistrzyniami Europy. A w składzie tej drużyny były trzy
zawodniczki Medyka Konin – Ewa Pajor, Sylwia Matysik i Katarzyna Konat,
które grały w finale PKCZ w poprzednich latach. Ewa Pajor została nawet
królem strzelców w 2009 r. W kadrach
kobiet jest dużo dziewcząt, które grają
lub grały w elzetesowskich klubach.
Ogólnopolskie Igrzyska LZS
– prawdziwe święto sportu
Trwają przygotowania do jednej
z największych imprez masowych
naszego zrzeszenia – XVI Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które odbędą się
29–31 sierpnia w Ełku, największym
i najludniejszym mieście na Mazurach.
Wkrótce zawita tu ok. 1000 naszych
członków, by rywalizować w kilkunastu dyscyplinach sportowych, jak piłka
nożna, siatkówka plażowa, koszykówka, oraz rekreacyjnych, m.in.: przeciąganie liny, podnoszenie 17,5 kg sztangielka, rzuty do kosza czy podkową.
Wyznaczyli tu sobie także spotkanie
turyści, którzy zdobywać będą punkty dla swoich województw w marszu
na orientację, nordic walking, a nawet
w łowieniu ryb. Przygotowano także
specjalny blok sportowy dla osób niepełnosprawnych.
Różnego rodzaju spartakiady
i igrzyska mają w LZS długą tradycję.
Jesteśmy przecież stowarzyszeniem,

które istnieje już 67 lat. Te „najnowsze”
mają 16-letnią tradycję, do 2011 r. dominował w nich sport wyczynowy. Bo
w zamiarze twórców idei igrzysk miało to być z jednej strony spotkanie
najlepszych sportowców zrzeszenia
w wiodących dyscyplinach, z tymi którzy sport traktują rekreacyjnie, ale niezwykle poważnie. Niestety, głównie ze
względów finansowych ograniczono
program igrzysk. Zwycięstwo w igrzyskach było zawsze i jest obecnie niezwykle prestiżowo traktowane przez
organizacje wojewódzkie.
Ogólnopolskie igrzyska to finał
centralny. Poprzedzają go eliminacje gminne, powiatowe i wojewódz-

z zadowolenia, jak przejdziemy kolejną przeszkodę, a zdobyte nagrody
i dyplomy eksponujemy na poczesnym miejscu w naszych domach. Organizowanie takich rodzinnych potyczek
ma już w LZS swoją historię, a ich programy układamy niezwykle starannie.
W „sportową walkę” musi być zaangażowany każdy członek rodziny, nawet
ten co ma 3-4 lata.
W tym roku zaplanowaliśmy
dwie takie imprezy. Jedna z nich odbyła się na początku maja w naszym
Centralnym Ośrodku Szkoleniowym
w Mielnie, druga odbędzie się pod koniec września w Horyńcu Zdroju, woj.
podkarpackie.

kie. I to właśnie zwycięzcy finałów wojewódzkich przyjadą do Ełku. Odbyły
się już igrzyska w województwach:
świętokrzyskim (Łopuszno, startowało ponad 500 osób), łódzkim (Ręczno, 26 powiatów i gmin, ponad 1000
osób), zachodniopomorskim (Płoty,
ponad 400 osób), warmińsko-mazurskim (Biała Piska, 7 powiatów, ok. 550
osób), wielkopolskim (Żerków, 20 powiatów i ponad 800 uczestników),
podlaskim (Sokółka, ponad 600 osób).
28 lipca – igrzyska województwa lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Do Mielna przyjechało 125 osób
(w tym 28 dzieci) z 9 województw. Rodzinne teamy zmierzyły się w 14 rekreacyjnych konkurencjach, np. rzut na
kijek, bieg w worku, nordic walking,
kręgle, układnie puzzli, pokazywanie i zgadywanie kalamburów, przeciąganie liny, jednym słowem coś dla
ciała i dla ducha. Odbyły się także wycieczki do Latarni Morskiej w Gąskach,
Kołobrzegu i Słowińskim Parku Narodowym. Puchar dla najaktywniejszej
rodziny wręczono reprezentantom
woj. łódzkiego – rodzina była nie tylko najaktywniejsza, ale i najliczniejsza,
razem liczyła 11 osób.

Ogólnopolskie Rodzinne
Rozgrywki Sportowe LZS
Nic tak nie integruje rodziny jak wspólnie spędzony aktywnie czas wolny,
a jeśli jeszcze dochodzi do tego współzawodnictwo z innymi rodzinami to...
wspieramy się, pomagamy najsłabszym członkom rodziny i „pękamy”

„Sportowe Wakacje” z LZS
Od kilku lat Krajowe Zrzeszenie LZS
w okresie wakacyjnym organizuje
dla najmłodszych członków „Sportowe Wakacje” dofinansowywane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze
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środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W lipcu, w Centralnym
Ośrodku Szkolenia KZ LZS w Mielnie odbyły się dwa turnusy dla 191
osób, zawodników i zawodniczek
uprawiających: lekkoatletykę, zapasy,
piłkę nożną, kolarstwo, koszykówkę,
piłkę ręczną i łucznictwo.
Podczas każdego turnusu (obok
treningów i plażowania) uczestnicy
spotkali się też z policjantami-prelegentami, którzy ostrzegali ich przed
zagrożeniami czyhającymi nad wodą,
nieodpowiedzialnym zachowaniem
i lekceważeniem przepisów, pouczali
jak zachowywać się bezpiecznie w ruchu drogowym, jak udzielać pierwszej
pomocy. Nie zabrakło też ostrzeżeń
związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu. To część
naszej akcji społecznej „Bądź rozważny – żyj bezpiecznie”.
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
W naszych sekcjach sportowych
w klubach, pod okiem sprawdzonych trenerów, uprawia sport dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Każdy
system szkolenia sportowego wymaga rywalizacji. By sprawdzić poziom
wytrenowania, pokazać postępy, jakie
poczynili zawodnicy i umożliwić nagrodzenie ich ciężkiej pracy, nasze zrzeszenie organizuje mistrzostwa w dyscyplinach uznanych w LZS za wiodące. Są
to: kolarstwo (szosowe i torowe), podnoszenie ciężarów, zapasy, łucznictwo,
kajakarstwo, lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy i gry zespołowe
(piłka ręczna, koszykówka i siatkówka).
I są to mistrzostwa w kategoriach od juniorów młodszych do młodzieżowców.
Za nami już 9 imprez mistrzowskich.
***
Jako pierwsi jak zwykle o tytuły walczyli kolarze przełajowi. Mistrzostwa

odbyły się w styczniu w Bieganowie.
W sumie w różnych kategoriach wiekowych (od żaka do seniora) startowało 120 zawodniczek i zawodników.
W klasyfikacji zespołowej pierwsze
miejsce zajął klub Baszta Bytów.
***
W marcu w Stargardzie Szczecińskim
spotkali się lekkoatleci uprawiający biegi przełajowe. Te mistrzostwa
w lekkoatletycznych kręgach zwane są „małymi mistrzostwami Polski”
z racji bardzo silnej obsady oraz wysokiego poziomu sportowego. Reprezentanci LZS od lat wiodą prym
w tej dyscyplinie w krajowym współzawodnictwie. Startowało ponad 150
zawodniczek i zawodników z 32 klubów, w różnych kategoriach wiekowych. Klasyfikację klubową wygrała
PLKS Gwda Piła, a jej najlepszy i najbardziej znany zawodnik Bartosz Kowalczyk został mistrzem LZS wśród
młodzieżowców.
***
Zapasy to dyscyplina od wielu lat bardzo popularna w Zrzeszeniu LZS. Przysporzyła nam wielu medali w mistrzostwach świata i Europy. W rankingu
Polskiego Związku Zapaśniczego kluby naszego zrzeszenia zapełniają prawie w całości pierwszą dziesiątkę.

W marcu w Zamościu odbyły się
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet juniorek i kadetek. W turnieju zaprezentowało się 96 zawodniczek z 19 klubów. Bezapelacyjny sukces
odniosły zapaśniczki Cementu Gryfu
Chełm, które zdobyły 12 medali w grupie kadetek i 10 w kategorii juniorek.
Na początku kwietnia w Mielnie
spotkali się wolniacy – kadeci, juniorzy i młodzieżowcy. W sumie 220 zawodników z 30 klubów z całej Polski.
A gościem specjalnym był Kamil Skaskiewicz, zapaśnik AKS Białogard, tegoroczny srebrny medalista ME. Zawody zdominowali jego koledzy
klubowi, którzy zdobyli 13 medali (4
złote, 3 srebrne i 6 brązowych). A potwierdzeniem tego były tytuły najlepszych zawodników mistrzostw wśród
juniorów/młodzieżowców dla Krzysztofa Bieńkowskiego (66 kg), a wśród
kadetów Andrzeja Paulińskiego (42
kg).Trenerem białogardzian jest Cezary Jastreb, który prowadzi też polską
kadrę kadetów.
Na przełomie maja i czerwca
w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa
Zrzeszenia LZS kadetów, juniorów
i młodzieżowców w zapasach w stylu klasycznym. W turnieju udział wzięło 86 kadetów oraz 53 juniorów/młodzieżowców. Klasyfikację drużynową
kadetów wygrał AKS Piotrków Trybunalski, a wśród juniorów/młodzieżowców najlepsi byli zapaśnicy z KS Sobieski Poznań.
***
W maju swoje mistrzostwa mieli też
zawodnicy i zawodniczki uprawiający
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podnoszenie ciężarów – na pomoście
w Biłgoraju sztangę dźwigały dziewczęta do lat 15 (było ich 68) i chłopcy
do lat 17 (144 atletów) reprezentujący
31 klubów. Jak mówili obserwatorzy,
w Biłgoraju wystąpili następcy Aleksandry Klejnowskiej-Krzywańskiej,
Adriana Zielińskiego i Marcina Dołęgi. Miejmy nadzieję, że są wśród nich
przyszli mistrzowie Europy i świata.
Najlepszymi zawodnikami mistrzostw
zgodnie z klasyfikacją Sinclaira zostali:
wśród dziewcząt Sylwia Oleśkiewicz
LKS Dobryszyce i Izabela Wróblewska
z Mazovii Ciechanów, wśród chłopców
– Rafał Cichosz z Włókniarza Konstantynów i Mateusz Szatkowski z Polwicy Wierzbno. Ten ostatni klub wygrał
też zawody drużynowo.
***
Stanisław Szozda, Joachim Halupczok,
Zenon Jaskuła, Lech Piasecki – te nazwiska znał kiedyś każdy kibic kolarstwa i nie tylko. Dziś, choć rower staje
się ulubionym sprzętem rekreacyjnym
Polaków, sukcesów na europejskich
czy światowych szosach mamy niewiele. W LZS-ach ta dyscyplina nadal
przyciąga rzesze młodych ludzi. Ale
ci najzdolniejsi szybko uciekają do
grup zawodowych (Rafał Majka, Katarzyna Pawłowska – wychowankowie
klubów LZS czy Michał Kwiatkowski),
gdzie rzadko przypada im rola liderów. Na sukcesy na miarę wspomnianych wcześniej kolarzy przyjdzie nam
więc pewnie długo poczekać.

Wyścig Kolarski Juniorów od wielu lat rozgrywany na początku czerwca w Dobczycach, którego znaczącą
częścią są Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
„Złote Koło” i Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego, gromadzi zawsze najlepszych zawodników w kraju. W tym
roku zjechało tu ponad 100 kolarzy
z Polski, Białorusi, Czech i Rosji. Trasy,
na których się ścigali, były niezwykle
trudne. Mistrzem zrzeszenia w jeździe
na czas został Mateusz Kazimierczak
z GKK Opty-Mazowsze, a w wyścigu ze
startu wspólnego jego kolega klubowy Patryk Soliński.
Klub GKS Cartusia Kartuzy był jednym z inicjatorów Mistrzostw Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym
młodzieżowców. Zawody odbyły
się w Kartuzach i okolicy, w połowie
czerwca. Jazdę na czas wygrał Szymon Rekieta LKK Warmia Biskupiec
(on też już jeździ we włoskiej zawodowej grupie), a wyścig ze startu wspól-

nego Paweł Piotrowicz z TKK Pacyfic
Toruń.
O tytuł mistrzyń naszego zrzeszenia panie rywalizowały na początku czerwca na szosach gmin Darłowo
i Postomino. Przyjechało ich prawie
120. Wśród juniorek młodszych w jeździe na czas najlepsza okazała się Nikola Różyńska z ALKS Stal Grudziądz,
a ze startu wspólnego Weronika Misterek UKS Gimnazjum TwojaMerida Imielin. W kategorii juniorek/U-23
jazdę na czas wygrała Agata Drozdek BCM Nowatex Ziemia Darłowska,
a wyścig ze startu wspólnego Karolina Garczyńska, LKS Atom Boxmet
Dzierżoniów. Drużynowo górą były
gospodynie – BCM Nowatex Ziemia
Darłowska.
***
W czerwcu i lipcu na stadionach lekkoatletycznych ruch jak na autostradzie
– co tydzień jakieś ważne zawody. Dla
reprezentantów naszego zrzeszenia te
najważniejsze odbyły się 8–9 czerwca w Słubicach. O tytuły mistrzowskie
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walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy. Pogoda i frekwencja dopisały. W zawodach uczestniczyło ponad
660 lekkoatletów z 85 naszych klubów.
Jak mówili trenerzy i obserwatorzy, poziom mistrzostw był wysoki – pobito
przecież kilkadziesiąt rekordów życiowych. Najlepszy wynik uzyskała Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok),
która pobiła własny rekord Polski juniorek młodszych w pchnięciu kulą. Bardzo dobre wyniki uzyskały płotkarki na
100 m – Ewa Ochocka (MKS Bolesłavia
Bolesławiec) i Agata Borowiak (ALKS
PWSZ Gorzów Wlkp.) – obie pobiły rekordy życiowe. Wynik lepszy od minimum ustanowionego prze PZLA na ME
juniorów młodszych uzyskał Jakub Gałandziej (MLKS Agros Żary) w biegu na
100 m. Minima na ME wypełnili też juniorzy – Aleksandra Mickiewicz (Uczniak Szprotawa) w rzucie oszczepem,
Tomasz Kołodziejski (MKL 12 Jelenia
Góra) i Piotr Sawczyński (KS Podlasie
Białystok) w skoku wzwyż.
Klasyfikację klubową wygrała nasza potęga lekkoatletyczna – KS Podlasie Białystok.
***
W połowie czerwca w Ostródzie na
swoich mistrzostwach spotkali się tenisiści stołowi – młodzicy, kadeci, ju-
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niorzy i młodzieżowcy. W sumie 193
sportowców z 62 klubów z całej Polski.
Klasyfikację klubową wygrała LUKS
Warmia Lidzbark Warmiński.
***
1–2 lipca na Gminnym Stadionie w Zabierzowie odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie w kategorii
junior młodszy i junior. Gospodarzem

był ULKS Grot Zabierzów, który obchodzi w tym roku 60-lecie swojego
istnienia. Startowało ponad 80 łuczników z 17 klubów. Klasyfikację drużynową wygrał LKS Łucznik Żywiec.

***
Przed nami jeszcze mistrzostwa w kolarstwie torowym, podnoszeniu ciężarów do lat 18 i 20, kajakarstwie oraz
grach zespołowych – siatkówce, piłce
ręcznej i koszykówce.
Nie można też zapomnieć, pisząc
o sporcie młodzieżowym, o trwającej
właśnie letniej edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. To wśród jej
zwycięzców należy upatrywać przyszłych mistrzów Polski, Europy i świata. Każde województwo stara się wystawić do tej rywalizacji, a obejmuje
ona 34 dyscypliny sportowe, swoich
najlepszych zawodników. W kadrach
wojewódzkich jest wielu zawodników i zawodniczek reprezentujących
nasze kluby. W kilku dyscyplinach są
wręcz dominatorami. Dotyczy to zapasów kobiet i mężczyzn (klasyfikację klubową kobiet wygrał Cement
Gryf Chełm, a w stylu wolnym mężczyzn pierwsze miejsce zajęło Mazowsze Teresin), podnoszenia ciężarów (klasyfikację klubową wygrał LKS
Dobryszyce) czy kolarstwa (najlepsze
kluby to ALKS Stal Grudziądz i BCM
Nowatex Ziemia Darłowska). Czekamy na dobre wieści z innych dyscyplin.

Sukcesy na arenach
międzynarodowych
Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy z naszych klubów,
powoływani są do reprezentacji Polski

i uczestniczą w mistrzostwach Europy
i świata. W tym roku kilku z nich zdobyło już medale w tych najwyższych
rangą zawodach sportowych.
Na mistrzostwach Europy juniorów w zapasach rozgrywanych w lipcu w Skopje złoty medal w kategorii
66 kg w stylu klasycznym zdobył Mateusz Bernatek z AKS Piotrków Trybunalski, srebro wywalczyła w kategorii
59 kg Katarzyna Mądrowska z Feniksa Stargard Szczeciński.
Paweł Fajdek (Agros Zamość)
obronił w Kazaniu tytuł mistrza Uniwersjady w rzucie młotem zdobyty
dwa lata temu w Shenzhen. Złoto zdobyła na tych samych zawodach Kamila
Stepaniuk z Podlasia Białystok w skoku wzwyż, a jej klubowy kolega Kamil
Kryński brąz w sztafecie 4x100.
Srebrne medale na Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy zdobyli Dominik Witczak (ZTE Radom) w pchnięciu
kulą i Karolina Kołeczek (UKS Trójka
Sandomierz) na 100 m ppł.
Z Mistrzostw Europy U-23 i juniorów w kolarstwie torowym (połowa
lipca) Łucja Pietrzak z UKS Koźminianka Koźminek wróciła jako mistrzyni
Europy juniorek w omnium, a Krzysztof Maksel z ALKS Stal Grudziądz z brązowym medalem w wyścigu na 1000
metrów U-23. Brązowy medal zdobyła
też drużyna juniorów w sprincie. W jej
składzie był zawodnik UKS Jedynka Limaro Kórnik – Patryk Rajkowski.
Mateusz Borkowski z LKB Rudnik
zdobył złoty medal w biegu na 3000
metrów, a Szymon Sajnok z GKS Cartusia Kartuzy brązowy w jeździe indywidualnej na czas na XII Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF), który
odbył się 14–19 lipca w Utrechcie (Holandia).
Z Mistrzostw Europy Juniorów
w Lekkiej Atletyce w Rieti Sofia Ennaoui (LKS Lubusz Słubice) przywiozła
srebro w biegu na 1500 m, a Tomasz
Mudlaff (LKS Ziemi Puckiej Puck) –
złoto w sztafecie 4x100 m.
To praktycznie połowa sezonu
w różnych dyscyplinach, mamy więc
nadzieję, że lista naszych medalistów
będzie w tym roku długa.

Systematyczna praca
czyni mistrza
Ci, którzy systematycznie uprawiają jakąś dyscyplinę sportową wiedzą, że bez ciężkiej pracy nie ma co
liczyć na sukcesy. Pracować, a właściwiej powiedzieć trenować, trzeba
także w wakacje. Ten okres zrzeszenie wykorzystuje zawsze na organizację Centralnych Zgrupowań,
które są ważnym elementem naszego systemu szkolenia. Uczestnikami zgrupowań są najzdolniejsi,
wyróżniający się zawodnicy wyłaniani podczas mistrzostw LZS czy innych zawodów przez trenerów-koordynatorów współpracujących z KZ
LZS. W lipcu takich zgrupowań było
cztery. A zorganizowano je w ośrodkach mających odpowiednią bazę
sportową.
W Nowym Tomyślu spotkało się
32 zawodników specjalizujących się
w podnoszeniu ciężarów. W Gdańsku (na terenie miejscowego AWF)
trenowało 32 młodych sportowców
(zawodniczki i zawodnicy) uprawiających tenis stołowy, z kolei w Jastrowiu odbyło się zgrupowanie 32 zapaśników stylu wolnego i 32 zapaśniczek.
W sierpniu w Janowie Lubelskim spotkają się zapaśnicy stylu klasycznego,
w Bystrzycy Górnej dziewczęta uprawiające kolarstwo, a ich koledzy przyjadą do Borowic.
Swoje zgrupowanie w Kaszewicach mają w tym samym miesiącu
dziewczęta „dźwigające” ciężary. Pod
koniec roku, jak zakończy się sezon,
swoje dwa zgrupowania będą mieli
lekkoatleci.
Na turystycznym szlaku z LZS
Turystyka w postaci różnego rodzaju
zlotów, rajdów i złazów traci na znaczeniu. Ale w naszym zrzeszeniu wciąż
działają przy wielu klubach sportowych sekcje turystyczne i samodzielne Ludowe Kluby Turystyczne. Corocznie organizowanych jest od 8 do
10 ogólnopolskich imprez turystycznych, znacznie więcej lokalnych –
powiatowych i wojewódzkich. Kilka
zlotów ogólnopolskich może się od-

bywać dzięki wsparciu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszym zlotom towarzyszy zawsze współzawodnictwo drużyn i grup rodzinnych lub
po prostu koleżeńskich.
Pod koniec maja odbył się 25.
Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami
kultury, szlakami cystersów” z metą
w Pińczowie. W połowie czerwca zaś
w Krasnobrodzie spotkali się uczestnicy 48. Zlotu Turystów LZS na Lubelszczyźnie. W imprezie uczestniczyło
ponad 100 osób.
Jedną za najaktywniejszych sekcji
turystycznych w naszym Zrzeszeniu
jest LUKS „Piątka”, działający przy Zespole Szkół w Stargardzie Szczecińskim. To zasługa niestrudzonej propagatorki turystyki wśród młodzieży
– pani Joanny Sulei. I to właśnie „Piątka” była współorganizatorem Ogólnopolskiego Zlotu Organizatorów
Turystyki w Międzyzdrojach, który
odbył się na przełomie maja i czerwca. Prawie 200 turystów z czterech
województw: lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego spędziło wspólnie kilka dni.
Przed nami m.in. zlot na Westerplatte, w Borach Tucholskich, a w listopadzie Finał Centralny Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS jak zwykle w Zakopanem.
***
To garść informacji o tym, co dzieje
się w Krajowym Zrzeszeniu LZS. Skupiliśmy się głównie na imprezach i zawodach centralnych, ale co weekend
w każdej prawie gminie w Polsce nasi
działacze organizują turniej piłki nożnej, siatkówki, zawody lekkoatletyczne i imprezy rekreacyjne. Wspierają
ich w tych zadaniach lokalne samorządy, bez ich pomocy kultury fizycznej na wsi już by nie było.
Więcej informacji o Krajowym
Zrzeszeniu LZS na stronie internetowej www.lzs.pl.
■ Iwona Derlatka
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SALOS RP

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu
15-17 lutego 2013 r. w Staniątkach
i Niepołomicach odbywały się XVII
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Wzięło w nich

Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej

ku i Słowa w Niepołomicach z udziałem Romana Ptaka, burmistrza Miasta
i Gminy Niepołomice, ks. Dariusza Bartochy, inspektora Inspektorii Krakowskiej, ks. Edwarda Plenia, Krajowego
Duszpasterza Sportowców. W części

Występ Grupy Tanecznej Escape podczas uroczystości otwarcia XVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Staniątkach/Niepołomicach. Fot. ks. Edward Pleń

udział ponad 250 zawodników z całej Polski (z pięciu inspektorii: krakowskiej, warszawskiej, pilskiej, wrocławskiej i warszawsko-wrocławskiej),
którzy zakwalifikowali się do staniątkowskiego finału i rywalizowali w 3
kategoriach wiekowych.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Staniątkach.
W przygotowaniu i realizacji igrzyskowego projektu wzięła udział 40-osobowa grupa wolontariuszy ze Staniątek.
Igrzyska zostały objęte patronatem honorowym m.in. minister sportu i turystyki Joanny Muchy, wojewody małopolskiego Jerzego Millera, marszałka
województwa Marka Sowy oraz prezesa zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego.
Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się w Małopolskim Centrum Dźwię-
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artystycznej wystąpiły: Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Królewscy”, Zespół
Pieśni i Tańca „Zagórzanie” oraz Grupa
Taneczna Escape.
16 lutego (sobota) w Klasztorze
Sióstr Benedyktynek w Staniątkach

odbyła się uroczysta Msza św. dla
uczestników igrzysk, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz inspektor Dariusz Bartocha.
W 2014 r. XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu
odbędą się w Łodzi.
Wyniki rywalizacji sportowej
Kategoria A (1996–97): 1. SCS Amico Lubin, 2. SL SALOS Wodna Łódź, 3.
SL SALOS Dzierżoniów, 4. SL SALOS
Gdańsk, 5. SL SALOS Don Bosco Rzeszów
Kategoria B (1998–99): 1. SCS Amico
Lubin, 2. SL SALOS Gdańsk, 3. SL SALOS Salesia Świętochłowice, 4. SL SALOS Częstochowa, 5. SL SALOS Ostrów
Wielkopolski, 6. SL SALOS Wodna
Łódź
Kategoria C (2000 i młodsi): 1. SCS
Amico Lubin, 2. SL SALOS Don Bosco
Rzeszów, 3. SL SALOS Ostrów Wielkopolski, 4. SL SALOS Gdańsk, 5. SL SALOS
Oratorium Pogrzebień, 6. SL SALOS Ełk
Top 5
Kategoria A: najlepszy bramkarz – Jakub Giemza, najlepszy strzelec – Mariusz Koryzma, zawodnicy z pola –
Piotr Mamcarz, Michał Skarzewski,
Wojciech Konefał
Kategoria B: najlepszy bramkarz –

Trofea XVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Staniątkach/Niepołomicach. Fot. Ks. Edward Pleń.

Krzysztof Borys, najlepszy strzelec –
Mateusz Leśniewski, zawodnicy z pola
– Kacper Kędziora, Michał Kacperski,
Adam Suchodolski
Kategoria C: najlepszy bramkarz – Mateusz Wawrzyniak, najlepszy strzelec
– Łukasz Mazurek, zawodnicy z pola –
Kamil Koczor, Fabian Strzałkowski, Adrian Kielar
Nagrody specjalne
Puchar Fair Play – SL SALOS Ełk
Puchar dla drużyny tworzącej klimat
radości młodzieżowej w duchu św.
Jana Bosko – SL SALOS Salesia Świętochłowice
Puchar dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych i religijnych – SL
SALOS Łódź Wodna
Puchar dla najmłodszego zawodnika –
Kamil Szlufarski
Światowe Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej
Motto igrzysk: „Wychowywać, grając –
grając, wychowywać”
ks. Egidio Vigano
27.04-02.05.2013 r. w Zagrzebiu
odbywały się XXIV Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, których
organizatorem było Polisportive Giovanili Salesiane International i Salezijanska Sportska Mladeż w Zagrzebiu.
Były to już trzecie igrzyska organizowane w Chorwacji, wcześniej odbyły
się w 2003 i 2006 r. W igrzyskach wzięło udział ponad 1000 sportowców salezjańskich z 13 krajów europejskich:

Przed Mszą św. XXIV Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Zagrzebiu
(Chorwacja). Fot. ks. Edward Pleń

Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Włochy.
Podczas igrzysk realizowane były
cele zarówno sportowe, jak i kulturowe, edukacyjne oraz duchowe. Różnorodnym przedsięwzięciom w ramach
igrzysk towarzyszył klimat przyjaźni i szacunku, dobroci i akceptacji odmienności narodowych, społecznych
i kulturowych.
Na adres komitetu organizacyjnego wpłynęło wiele listów od osób zajmujących najwyższe pozycje w różnorodnych organizacjach formalnych.

Reprezentanci SL SALOS Płock podczas XXIV Światowych Igrzysk Młodzieży
Salezjańskiej w Zagrzebiu (Chorwacja). Fot. ks. Edward Pleń

Wpłynęło też przesłanie od generała Salezjanów, ks. Pascuala Chaveza
(Argentyna). Ze względu na jego doniosłość przywołajmy choć jego fragment. Czytamy w nim: „Ks. Bosko od
początku istnienia Oratorium widział wielką siłę wychowawczą w grze
i sporcie. Uczynił z podwórka centrum swoich domów, stwarzając na
nich młodzieżowe środowisko radości, spontaniczności i rodziny. W tym
środowisku zaproponował młodym
drogę radosnego życia chrześcijańskiego, zdolnego doprowadzić ich do
świętości. Gra i sport stają się w ten
sposób ważnymi elementami w salezjańskiej propozycji wychowawczoduszpasterskiej (...). Salezjańska obecność na polu sportu nie przestaje być
istotna i może być bardzo znacząca,
docierając do wielu dzieci i młodzieży, którzy w przeciwnym razie nie mieliby innej propozycji wychowawczej.
Aby to czynić, trzeba być wiernym typowym opcjom salezjańskim: centralne znaczenie osoby człowieka młodego, animująca obecność animatorów
i dorosłych wśród młodzieży, odwaga
wychodzenia z propozycjami wychowawczymi, które dodają bodźca do
przekraczania barier oraz chęć ewangelizacji”.
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(Czechy), Bratysława (Słowacja), 2012
– Kraków (Polska), 2013 – Zagrzeb
(Chorwacja). W 2014 r. igrzyska odbędą się w Bratysławie (Słowacja).

Plakat XXIV Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Zagrzebiu (Chorwacja).
Fot. ks. Edward Pleń

Centralnym punktem igrzysk była
uroczysta Msza św. w Sanktuarium
Maryjnym w Zagrzebiu-Jarun, której
przewodniczył radca generalny Regionu Europa Północna, salezjanin, ks. dr
Marek Chrzan. Po Mszy odbyło się otwarcie igrzysk.
Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej mają blisko 25-letnią tradycję. Dotychczas odbyły się w następujących miastach i krajach: 1990 – Gozo
(Malta), 1991 – Barcelona (Hiszpania),
1992 – Genua (Włochy), 1993 – Lubliana (Słowenia), 1994 – La Valetta (Malta), 1995 – Lizbona (Portugalia), 1996
– Catania (Włochy), 1997 – Warszawa
(Polska), 1998 – Turyn (Włochy), 1999
– Valencja (Hiszpania), 2000 – Madryt
(Hiszpania), 2001 – Warszawa (Polska),
2002 – Catania (Włochy), 2003 – Zagrzeb (Chorwacja), 2004 – Rimini (Włochy), 2005 – Warszawa (Polska), 2006 –
Zagrzeb (Chorwacja), 2007 – Duisburg
(Niemcy), 2008 – Lubliana (Słowenia),
2009–2010–2011 – igrzyska odbywały się w kilku krajach: Lignano (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja), Ostrawa
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Wyniki rywalizacji sportowej
Piłka siatkowa dziewcząt
Kat. A: 1. Knezija (Chorwacja), 2. Ferrara (Włochy), 3. Lisboa (Portugalia)
Kat. B: 1. Staniątki (Polska), 2. Ferrara
(Włochy), 3. Lisboa (Portugalia), 7. Dobieszczyzna (Polska)
Koszykówka dziewcząt
Kat. A: 1. Virje (Chorwacja), 2. Zagreb
(Chorwacja), 3. Tres Bosco (Chorwacja), 4. Słupsk (Polska)
Kat. B: 1. Zagreb (Chorwacja), 2. Burriana (Hiszpania), 3. Tres Bosco (Chorwacja), 4. Dobieszczyzna (Polska), 7.
Słupsk (Polska)
Koszykówka chłopców
Kat. A: 1. Zrinjevac (Chorwacja), 2.
Tres Bosco (Chorwacja), 3. Rama (Bośnia-Hercegovina), 5. Świętochłowice
(Polska)
Kat. B: 1. Palagonia Fort (Włochy), 2.
Lisboa (Portugalia), 3. Zrinjevac (Chorwacja), 9. Nowa Ruda (Polska)
Piłka nożna chłopców (11-osobowa)
Kat. A: 1. Zwijnaarde (Belgia), 2. H.
Dragovoljac (Chorwacja), 3. Essen
(Niemcy)
Piłka nożna chłopców (5-osobowa)
Kat. A: 1. Jarun (Chorwacja), 2. Bratislava (Słowacja), 3. Essen (Niemcy)
Kat. B: 1. Rudes (Chorwacja), 2. Bratislava (Słowacja), 3. Knezija (Chorwacja)
Tenis stołowy
Gra pojedyncza dziewcząt – kat. B: 1.
Venesa Antlova (Czechy), 2. Erna Tintor (Chorwacja), 3. Tessa Gotthardi
(Chorwacja); gra pojedyncza chłopców – kat. A: 1. Cezary Augustynowicz (Polska), 2. Michal Bily (Czechy),
3. Ondrej Stetina (Czechy); kat. B: 1.
Pavel Pecha (Czechy), 2. Maciej Kościak (Polska), 3. Adam Okoński (Polska); gra podwójna chłopców – kat. A:
1. Lukas Stetina, Ondrej Stetina (Czechy), 2. Krzysztof Ludwiczak, Cezary Augustynowicz (Polska), 3. Michal
Bily, Radoslav Cal (Czechy); kat. B: 1.
Pavel Pecha, Matej Mazurek (Czechy),
2. Maciej Kościak, Krystian Maciuszek

(Polska), 3. Adam Okoński, Łukasz Purzycki (Polska).
Posiedzenie Zarządu Polisportive
Giovanili Salesiane International
29 kwietnia 2013 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 przekazanie informacji nt. XXIV
Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które odbywały się w tym
samym czasie w Zagrzebiu, a także
złożenie sprawozdania z działalności
PGSI za kadencję 2008–12 oraz dokonanie wyboru zarządu PGSI na kadencję 2013-17.
Informację nt. igrzysk w Zagrzebiu
przekazał ks. Ivan Marjanovic (Chorwacja). Przedstawił koncepcję igrzysk,
w tym program sportowy, kulturalny
i religijny.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PGSI przedstawił prezydent
Georg Leibold (Niemcy). 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 – Towarzystwo Salezjańskie we
Włoszech.
Delegaci wybrali zarząd PGSI na
kadencję 2013–17 w następującym
składzie: Georg Leibold (Niemcy) –
prezydent, ks. Edward Pleń (Polska)
– I wiceprezydent, Herman Cauwenberghs (Belgia) – II wiceprezydent, Aureliano Gomez (Hiszpania) – skarbnik,
s. Francesca Barbanera (Włochy) – sekretarz generalna.
Członek zarządu Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich
otrzymał nominację profesorską
8 kwietnia 2013 r. Zbigniew Dziubiński, prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz członek zarządu Krajowej

Federacji Sportu dla Wszystkich, otrzymał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego
nominację profesorską.
Zbigniew Dziubiński urodził się 11
kwietnia 1952 r. na warszawskim Żoliborzu. Z tym miastem i tą dzielnicą
były związane jego dziecięce i młodzieńcze lata.
W 1976 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie uzyskał
tytuł magistra wychowania fizycznego. W 1975 r. w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uzyskał
tytuł zawodowy trenera II klasy w kajakarstwie. W 1985 r. ukończył studia
religioznawcze w zakresie socjologii
religii, a następnie w 1991 r. studia socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1989 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie uzyskał stopień doktora, w 2005 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, natomiast
w 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora
nauk o kulturze fizycznej.
W swoim dorobku piśmienniczym
ma blisko 400 prac o charakterze naukowym i popularno-naukowym.
Jest autorem 4 prac monograficznych
(„Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne” – 1996, „Kultura fizyczna w wyższych seminariach
duchownych Kościoła katolickiego
w Polsce” – 2004, „Wy jesteście moją
jedyną nadzieją”, współautor ks. E.
Pleń – 2005, „Kościół rzymskokatolicki
a kultura fizyczna” – 2008) i redaktorem naukowym 26 monografii zespołowych. Jest ponadto autorem wielu
rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych i popularno-naukowych w czasopismach, publikowanych w językach polskim, angielskim
i włoskim.
Jest twórcą unikalnego cyklu sympozjów naukowych w skali Polski, Europy i świata, poświęconych humanistycznym i społecznym zagadnieniom
kultury fizycznej. Owa inicjatywa jest
realizowana od przeszło 20 lat i biorą w niej udział najwybitniejsi intelektualiści, reprezentujący najbardziej

Zbigniew Dziubiński

znaczące ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne w kraju. Wśród realizowanych zagadnień sympozjalnych
można wymienić następujące: Aksjologia sportu, Antropologia sportu, Aksjologia turystyki, Społeczne aspekty
sportu, Kultura fizyczna a kultura masowa, Kultura fizyczna a globalizacja,
Kultura fizyczna a socjalizacja.
Jest założycielem oraz prezesem
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej od początku jej istnienia. Dzięki niemu SALOS
RP jest jednym z największych w kraju stowarzyszeń kultury fizycznej. Ma
nowoczesną strukturę organizacyjną,
dostosowany do potrzeb społeczeństwa nowoczesnego program skierowany do dzieci i młodzieży, a także uniwersalny system wychowawczy
oparty na założeniach projektu ks. Bosko. Posiada pełną akceptację i wsparcie Towarzystwa Salezjańskiego
i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, ale także administracji
rządowej i samorządowej, stowarzyszeń i osób fizycznych.
Zbigniew Dziubiński trzykrotnie
był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które były organizowane w Warszawie (1997, 2001,
2005), a w każdych z nich uczestniczyło ok. 1500 sportowców z ok. 25
krajów.
W latach 1976–2006 pracował
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, m.in. na stano-

wisku adiunkta i kierownika Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu.
W 2006 r. rozpoczął pracę w Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego, kierownika Zakładu Socjologii. W latach 2008–
12 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich w tej uczelni. Obecnie jako
profesor pełni funkcję kierownika Katedry Nauk Społecznych.
Piastuje wiele funkcji w organizacjach społecznych. Od 1998 r. jest
członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej w Polskim Komitecie Olimpijskim, a od 2002 r. jej wiceprzewodniczącym. Był członkiem Klubu Fair
Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W latach 2000–01 był przewodniczącym Komisji Sportu Powszechnego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
oraz członkiem Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Kultury Fizycznej
i Sportu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W latach 2008–09 był członkiem zespołu ekspertów powołanych
przez Ministra Edukacji Narodowej do
przygotowania nowej podstawy programowej wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej dla poszczególnych typów szkół.
Za pracę naukowo-dydaktyczną
oraz społeczną w dziedzinie kultury fizycznej był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany. W tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), listem
gratulacyjnym od premiera Rządu RP
(2001), dyplomem uznania od prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
(2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), orderem
„ECCE HOMO” – oto człowiek (2007),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).
W latach 1966-76 uprawiał kajakarstwo klasyczne. Reprezentował barwy
Klubu Sportowego „Spójnia Warszawa”. Wielokrotnie zdobywał medale
Mistrzostw Polski. Był członkiem kadry narodowej i olimpijskiej.
Żonaty (żona Ryszarda), ma żonatego syna (Michała) oraz wnuczki
(Wiktorię i Filipa).
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Tenis stołowy przyjazny do uprawiania w różnym wieku
XIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
23 lutego 2013 r. w nowej hali sportowej OKSiR w Witkowie odbyły się XIV
Regionalne Zawody Radnych, Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów
w Tenisie Stołowym. Organizatorami
zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie przy
współorganizacji takich instytucji, placówek i organizacji, jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Gnieźnie,
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, OKSiR, Zespół Szkół Podstawowych i Bractwo Kurkowe w Witkowie oraz Klub
Sportowy „Stella” Gniezno.

Uczestnikami rozgrywek byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu województwa wielkopolskiego, dla których rozgrywki
zostały przeprowadzone w 3 kategoriach: radnych, wspólnej kategorii dla
pań i kategorii wójtów, burmistrzów
i starostów.
W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście, w tym: Tadeusz Tomaszewski – poseł na Sejm RP,
prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Dariusz Pilak – starosta gnieźnieński, Telesfor Gościniak – członek
zarządu powiatu, radny powiatu gnieźnieńskiego, Krzysztof Szkudlarek – burmistrz Gminy Witkowo, Marian Gadziń-
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ski – zastępca burmistrza Witkowa,
Piotr Jóżwik – przewodniczący Komisji
Szkolnictwa, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Witkowa, Anna Pawluk – dyrektor
zespołu szkół w Witkowie, Stanisław
Dolaciński – wiceprezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna.
Łącznie w imprezie udział wzięło
około 100 uczestników, z czego ponad 70 samorządowców z 18 gmin (Rogożno, Niechanowo, Kostrzyn, Nekla,
Golina, Skulsk, Rzgów, Witkowo, Konin
Stare Miasto, Sompolno, Wilczyn, Ko-

łaczkowo, Kórnik, Dolsk, Kleczew, miasto Gniezno, Mieleszyn, Wapno) i 19
powiatów (pleszewski, wągrowiecki,
śremski, gostyński, poznański, wrzesiński, obornicki, gnieźnieński, koniński).
Wśród samorządowców obecni byli
m.in.: Jerzy Lechnerowski – burmistrz
Kórnika, Henryk Litka – burmistrz Dolska, Wojciech Majchrzak – wójt Gminy

Kołaczkowo, Andrzej Operacz – wójt
Gminy Skulsk, Bogusław Janus – burmistrz Rogożna z zastępcą Krzysztofem Ostrowskim, Marian Gadziński –
zastępca burmistrza Witkowa, Anna
Mazgajska – zastępca burmistrza Nekli, Adam Stefaniak – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, Renata Lepczyk – przewodnicząca Rady
Miejskiej Kostrzyna, Krzysztof Deutsch
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gostyńskiego, Ryszard Nowakowski –
przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Sompolno, Adam Stefaniak – przewodniczący Rady Miejskiej Rogożna,
Juliusz Wiechecki – przewodniczący
Rady Gminy Wilczyn i Stanisław Dolaciński – wiceprzewodniczący Rady
Miasta Gniezna.
W klasyfikacji indywidualnej w trzech
kategoriach podczas turnieju finałowe
miejsca zajęli:
Kategoria wójtów, burmistrzów
i starostów
1. Andrzej Operacz
– wójt Gminy Skulsk
2. Krzysztof Ostrowski – zastępca
burmistrza Gminy Kórnik
3. Wojciech Majchrzak
– wójt Gminy Kołaczkowo
Kategoria radnych
1. Leszek Dobrzykowski
– radny Gminy Niechanowo
2. Krzysztof Deutsch – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego
3. Ryszard Nowakowski – przewodniczący Rady Miasta Sompolna
Kategoria wspólna dla pań
1. Agnieszka Piaskowska
– radna Gminy Kostrzyn
2. Anna Mizgajska
– zastępca burmistrza Nekli

2. Paweł Wojciechowski
3. Leszek Sieczkowski
1. Renata Tomaszewska
2. Jolanta Walaszek
3. Barbara Ratajczak
Rzut ringo
1. Paweł Wojciechowski
2. Urszula Błaszczyk
3. Maria Kierzek
Rzut piłeczkami do tarczy
1. Krzysztof Grzelczak
2. Marian Połczyński
3. Hubert Kuszak

3. Lucyna Wrzyszczyńska
– radna Gminy Rzgów
Klasyfikacja gmin – finałowa szóstka
1. Gmina Rogożno
– 179 pkt.
2. Gmina Niechanowo – 117 pkt.
3. Gmina Kostrzyn
– 95 pkt.
4. Gmina Nekla
– 86 pkt.
5. Gmina Golina
– 85 pkt.
6. Gmina Skulsk
– 83 pkt.
Klasyfikacja końcowa powiatów
– finałowa szóstka
1. powiat koniński
– 426 pkt.
2. powiat gnieźnieński – 216 pkt.
3. powiat obornicki
– 179 pkt.
4. powiat wrzesiński
– 121 pkt.
5. powiat poznański
– 119 pkt.
6. powiat gostyński
– 54 pkt.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
medale ufundowane przez prezydenta Gniezna – Jacka Kowalskiego, dyplomy oraz okolicznościowe statuetki.
Reprezentacje 3 najlepszych powiatów otrzymały okazałe puchary ufun-

dowane przez Marka Wożniaka – marszałka województwa wielkopolskiego,
zaś w kategorii gmin za zajęcie od I do
VI miejsca drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, których fundatorem był starosta gnieźnieński Dariusz
Pilak. Wręczono również statuetki dla
najstarszego i najmłodszego uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się Henryk Mucha – radny Gminy
Witkowo, zaś najmłodszym zawodnikiem radny Gminy Rogożno – Maciej Kutka. Statuetki oraz puchary dla
zwycięzców poszczególnych kategorii indywidualnych w tenisie stołowym ufundował burmistrz Witkowa –
Krzysztof Szkudlarek.
Rozegrano także kilka konkurencji towarzyszących, takich jak: rzut lotką do tarczy elektronicznej, rzut ringo
i rzut piłeczkami do tarczy. Zwycięzcami tych konkurencji zostali:
Rzut lotką
1. Henryk Janus

Bractwo Kurkowe z Witkowa przeprowadziło Turniej Strzelecki z Wiatrówki Sportowej w tych samych
kategoriach, co rozgrywki tenisa stołowego. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez bractwo pamiątkowe puchary i dyplomy.
Zwycięzcami zostali: kat. kobiet –
1. Renata Tomaszewska, 2. Alicja Ciesielska, 3. Agnieszka Piaskowska, kat.
radnych – 1. Hubert Kuszak, 2. Zygmunt Bugalski, 3. Henryk Janus, kat.
wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów – 1. Jerzy Lechnerowski, 2. Wojciech Majchrzak, 3. Henryk
Litka
Organizowane od 14 lat zawody
mają także formę spotkania integracyjnego, będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych nie tylko w obszarze sportu,
ale i w innych dziedzinach życia społecznego, a także popularyzują tenis
stołowy jako przyjazny do uprawiania
w różnym wieku.
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W terenie o problemach polskiego sportu
Po starcie reprezentantów Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oczekiwano znacznie więcej niż to, co pokazali. W tej sytuacji prestiż i honor Polski na londyńskich arenach sportowych uratowali dzielni sportowcy niepełnosprawni, którzy na paraolimpiadzie
zdobyli 36 medali, a Polska w klasyfikacji medalowej zajęła znakomite 10. miejsce wśród 143 startujących państw.

Od dłuższego czasu toczą się
dyskusje, liczne debaty o przyszłości polskiego sportu, tego przez
duże „S” – wyczynowego i przez
małe „s” – masowego. Wiele wypowiedzi działaczy, trenerów, wychowawców młodzieży wskazuje, że
odpowiedzi na zasadnicze pytanie
należy szukać w terenie, w strukturach samorządowych województw, powiatów, miast, a także
w środowiskach wiejskich.
Tam zdaniem respondentów są
jeszcze rezerwy i nadal duży potencjał. Stowarzyszenie „SprawniRazem”, które od 21 lat promuje
sport wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wypracowało sobie ciekawe formy
współpracy z samorządami miast
i miasteczek, a także z samorządami środowisk wiejskich, efektem
czego były setki wspólnie organizowanych imprez sportowych dla
młodzieży.
W kwietniu odbywał się
w Słupsku ogólnopolski halowy
turniej piłki nożnej Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” dla dziewcząt szkół specjalnych, nad którym
honorowy patronat objął prezydent miasta Maciej Kobyliński.
Była też okazja, by o polskim sporcie – szczególnie młodzieżowym
– porozmawiać z bardzo ważnymi osobami: dyrektorem sportu
w Urzędzie Miasta – Jerzym Barbarowiczem, dyrektorem Gimnazjum nr 4 w Słupsku – Lechem Ra-
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siem, gdzie rozgrywany był turniej
oraz z zasłużonym działaczem Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”, założycielem Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Zawisza” i przewodniczącym Komisji Socjalnej przy
burmistrzu Miasta i Gminy Miłakowo w województwie WarmińskoMazurskim – Janem Morzym.

Jerzy Barbarowicz
Pomagamy tym, co sami mogą
sobie pomóc
Tak się jakoś złożyło, że w 21.
roku działalności Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” organizujemy w Słupsku już 21. imprezę
sportową za kadencji bardzo doceniającego sport młodzieżowy
prezydenta miasta Macieja Kobylińskiego, za co bardzo dziękujemy.
– Te 21 imprez, które odbyły się
w Słupsku, zorganizował wasz
działacz, nauczyciel wychowania
fizycznego w SOSW w Słupsku,
a jednocześnie prezes Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZSS
„Sprawni-Razem” – Wiesław Romański. My tu doskonale wiemy,
że pan Romański zorganizuje piękne imprezy sportowe dla młodzieży, ma ciekawe pomysły i zdobędzie środki, by młodzież, która do
Słupska przyjeżdża z całego kraju,
bo większość imprez ma charakter
ogólnopolski, grała w dobrych wa-

runkach i dobrze wspominała pobyt w bursztynowym sercu Europy, jak historycy nazywają Słupsk.
Takim ludziom chętnie pomagamy, bo doskonale wiemy, że każda
złotówka będzie wydana celowo,
a w młodzież zawsze chętnie inwestujemy. My w urzędzie doskonale wiemy, co ktoś potrafi i wiemy
komu warto i trzeba pomóc.
Macie w Słupsku obiekty sportowe, piękny stadion, hale sportowe, nie brakuje młodzieży, jest bardzo dobra atmosfera do sportu. Na
waszym stadionie trenowali i startowali lekkoatleci stowarzyszenia
„Sprawni-Razem”, którzy na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie
zdobyli dla Polski 6 medali, w tym
3 złote. Moim zdaniem w tym pięknym międzynarodowym sukcesie
ma też swój udział Słupsk.
Cieszymy się, że mamy w Polsce taką zdolną młodzież, która
potrafi odnosić sukcesy na arenie
międzynarodowej, na igrzyskach
paraolimpijskich. Od wielu lat trzymamy się zasady, że pomagamy
tym, co sami chcą sobie pomóc, są
kreatywni i mają ciekawe pomysły.
Miasto ma też swoje małe korzyści, związane z promocja nie tylko
miasta, ale także powiatu słupskiego. Te ekipy sportowe z całego kraju przyjeżdżają najczęściej swoimi
busami i chętnie oglądają zabytki miasta, jadą nad morze do pobliskiej Ustki, którą my nazywamy
letnią stolicą Polski.
Byłem bardzo mile zaskoczony,
że opiekun z Leszna w województwie wielkopolskim, który przyjechał na zawody Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem”, pytał mnie o najstarszą w Europie działającą drew-

nianą windę, bo chce ją pokazać
młodzieży. Mamy taką windę na
Placu Zwycięstwa w Słupsku, naprzeciwko neogotyckiego ratusza
siedziby Urzędu Miejskiego znajduje się zabytkowy budynek domu
towarowego z tą windą.
Byłem w Gdańsku na spotkaniu środowiska sportowego z całego województwa pomorskiego
z panią minister sportu i turystyki Joanną Muchą. Pani minister
oczekiwała od nas ciekawych inicjatyw, pomysłów, widać w tym
determinację i działania resortu,
by teren pomógł w rozwoju polskiego sportu. W Słupsku mamy
obiekty sportowe, wiele młodzieży. Wspólnie możemy wiele dokonać, bo są na to szanse. Ale to, co
jest istotne, by poprawić sytuację
w polskim sporcie – resort sportu musi rozwiązać problem opłaty trenerów i logistykę rozgrywek
ligowych, bo to są nasze największe kłopoty.

Lech Raś
Mamy piękny obiekt, chętną
młodzież i możemy mieć klasy
sportowe
Panie dyrektorze, na pana pełnowymiarowej sali do gier zespołowych odbyło się wiele imprez
Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem” i nasza młodzież z sympatią
wspomina pobyt tutaj i atmosferę rozgrywek. Dziękujemy w ich
imieniu.
– Bardzo cenię sobie współprace
ze Stowarzyszeniem „Sprawni-Razem” i podziwiam za to, co robicie dla młodzieży. Ten obecny turniej, który się u mnie odbywa, miał
ceremonię otwarcia godną nawet
igrzysk paraolimpijskich. Barwna

defilada, gorące powitanie wszystkich reprezentacji wojewódzkich,
a Mazurek Dąbrowskiego przypomniał młodzieży, jak ważny jest
nasz hymn narodowy. Zastępca prezydenta Słupska witał młodzież i dokonał oficjalnego otwarcia ogólnopolskiego turnieju.
Dawno nie widziałem na mojej hali tylu ważnych osobistości
ze świata polityki, oświaty i sportu.
To było piękne. Nasze gimnazjum
ma już bogatą tradycję, mamy oddziały integracyjne. Mamy chętną
młodzież do uprawiania sportu,
wspomnianą już halę do gier zespołowych i opiekę pedagogiczną.
To są moje atuty, mogę mieć klasy sportowe, ale nie mam środków
na opłacenie kadry trenerskiej i tu
oczekuję pomocy.

Jan Morzy
Wiele zależy od burmistrza czy
docenia rolę sportu
Masz wiele odpowiedzialnych
funkcji, społecznie działasz
w Komisji Socjalnej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Miłakowo,
jesteś
wiceprzewodniczącym
Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Sprawni-Razem”, organizujesz wiele ciekawych imprez
dla młodzieży, tych lokalnych,
ale także imprez ogólnopolskich
w siatkówce plażowej i warcabach. Kiedy masz na to wszystko czas?
– Po prostu lubię coś ciekawego
zrobić dla młodzieży. Moim skromnym zdaniem w sporcie, a mam tu
na uwadze przede wszystkim sport
masowy młodzieżowy, tak wiele zależy w naszym przypadku od
burmistrza. Jeśli docenia on rolę
sportu, to można liczyć na wspar-

cie i pomoc. Na szczęście w Miłakowie na burmistrza zawsze można
liczyć. Na imprezy ogólnopolskie
otrzymuję wsparcie ze Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”, ale na
imprezy regionalne ubiegam się
o środki z miasta. Jeśli przedstawię
dobry program, w którym przekonam, że dzięki sportowi mogę odciągnąć młodzież od komputera
czy baru, to mogę liczyć również
na środki z funduszy przeznaczonych na walkę z uzależnieniami
i alkoholizmem. Otrzymuję także
środki z Agencji Rolnej, która dysponuje środkami na wyrównanie
szans ośrodków wiejskich. Miłakowo jest małe, mamy rocznie na
sport około sześciu tysięcy złotych,
ale na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego są miasteczka, które tych pieniędzy na sport
mają znacznie więcej i powinny
ten sport rozwijać.
W ostatnich latach obserwuję bardzo niepokojące zjawisko
w mieście, gdzie młodzież unika uprawiania sportu i coraz trudniej namówić ją do tego. Inaczej
przedstawia się sprawa w środowisku wiejskim, gdzie młodzież
jest bardziej chętna do uprawiania sportu i można ją łatwiej zachęcić. Mój UKS „Zawisza” przekazał stoły do tenisa stołowego do
jednej z naszych pobliskich wiosek, gdzie zainstalowano go w nieczynnej rozlewni mleka. Jakie było
nasze zdziwienie, kiedy młodzież
chętnie przychodziła sobie pograć. Okazało się, że była to jedyna dla młodzieży rozrywka w tej
wsi. Z tego wniosek, że rezerwy są
przede wszystkim w środowiskach
wiejskich.
Materiał opracował
■ Witold Kubicki
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Polscy tenisiści

na wózkach
na siódmym miejscu

w mistrzostwach globu
Zwycięstwo reprezentantów
Polski w konfrontacji z Austrią 3:0
dało im siódme miejsce w drużynowych mistrzostwach świata
w tenisie na wózkach, których gospodarzem był turecki kurort Antalya. Pojedynek z Austriakami trwał
osiem godzin. W mistrzostwach
startowali tenisiści z 28 krajów. Złoty medal zdobyli Francuzi, srebrny Holendrzy, a brązowy Szwedzi.
W drużynie polskiej grali: Piotr Jaroszewski (SIKT Płock), Tadeusz
Kruszelnicki (LOB Wrocław) Albin
Batycki (Spartakus Koźmin Wielkopolski) i kolega klubowy Jaroszewskiego Kamil Fabisiak.

Arunima Sinha

pierwszą kobietą
z amputowaną nogą

na Mount Everest
Hinduska Arunima Sinha jest
pierwszą kobietą, która po amputacji nogi stanęła na szczycie najwyższego szczytu świata Mount
Everest (8848 m. n.p.m.). 26-letnia Sinha była reprezentantką Indii
w siatkówce. Przed dwoma laty napadli na nią w pociągu w New Delhi złodzieje i po obrabowaniu wyrzucili na tory. Nadjeżdżający inny
skład spowodował obrażenia, które nie pozwoliły uratować kończyny. Noga została amputowana poniżej kolana. Dwa dni przed Sinhą
Mount Everest zdobył bez protez
Nepalo – Kanadyjczyk mający amputowane obie ręce.
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Informacje przygotował: Jerzy Jakobsche

W Sao Paulo powstanie centrum paraolimpijskie
Brazylijczycy rozpoczęli w Sao Paulo budowę centrum dla paraolimpijczyków,
które otwarte zostanie na rok przed igrzyskami w Rio de Janeiro w 2016 r. W centrum o powierzchni 94 tys. m2 znajdą się dwa boiska piłkarskie, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, cztery sale gimnastyczne, w których można będzie trenować
koszykówkę, siatkówkę, rugby i szermierkę na wózkach, pływanie, podnoszenie ciężarów i tenis stołowy.
W uroczystości uczestniczyli prezydent Brazylii Dilma Rousseff oraz prezes Brazylijskiego Komitetu Paraolimpijskiego Andrew Parsons. Reprezentanci Brazylii zdobyli w londyńskich igrzyskach paraolimpijskich w 2012 r. 43 medale, w tym 21 złotych.
Dało im to siódmą lokatę w tabeli medalowej. Biało-czerwonym, mającym 36 krążków, przypadła dziewiąta lokata.

Debel Kamil Fabisiak i Piotr Jaroszewski
na podium turnieju w Prostejowie
W finale międzynarodowych mistrzostwach Czech tenisistów na wózkach
w Prostejowie Kamil Fabisiak i Piotr Jaroszewski (SIKT Płock) przegrali z Francuzem
Frederikiem Cattaneo i Austriakiem Martinem Legnerem 2:6, 0:6. Cattaneo i Langner spotkali się w finale imprezy. Lepszy okazał się Francuz, wygrywając 6:2, 6:0.

Trzy „Szable Kilińskiego” dla Polaków
Renata Burdon w kategorii A szablistek, Grzegorz Pluta w szabli (B) oraz Dariusz
Pender w turnieju szpadzistów (A) wygrali w Warszawie prestiżowy turniej szermierczy
na wózkach o „Szablę Kilińskiego”. W stolicy zameldowało się ponad 150 zawodników
i zawodniczek z 21 krajów. Gospodarze poprawili bilans pierwszych miejsc. Przed rokiem pierwsze lokaty wywalczyli dwa panowie „P” – Pender i Pluta.
Lokaty pozostałych Polaków: szpada mężczyzn (kat. A – osoby po amputacji kończyny) – 2. Norbert Całka, 11. Rafał Ziomek, 13. Radosław Stańczuk, 24. Rafał Treter, 25.
Radosław Stanek, 27. Michał Nalewajek; szpada mężczyzn (kat. B – z bezwładem kończyn dolnych) – 3. Grzegorz Pluta, 10. Marcin Karbownik, 13. Grzegorz Lewonowski,
15. Jacek Gaworski; szpada kobiet (kat. B) – 3. Marta Frydrych, 15. Dagmara Witos-Eze,
19. Renata Burdon, 5. Marta Makowska; floret mężczyzn (kat. A) – 10. Pender, 15. Ziomek, 16. Nalewajek, 24. Kajetan Ruszczyk; floret mężczyzn (kat. C – tetraplegia, porażenie czterech kończyn) – 8.Gaworski, 10. Adrian Castro, 16. Zbigniew Wyganowski, 8.
Michałowski; floret kobiet – 13. Witos-Eze (kat A), 3. Makowska (kat.B); szabla mężczyzn
(kat. A) – 2. Stańczuk, 8. Makowski, 15.Treter, 26. Ruszczyk; szabla mężczyzn (kat. B) –
2. Adrian Castro, 8. Wyganowski; szabla kobiet (kat. A) – 2. Marta Fidrych; szpada mężczyzn (kat. C) – 8. Adam Michałowski.

Tadeusz Kruszelnicki uległ w finale MMP
w tenisie na wózkach Francuzowi Frederikowi Cattaneo

Tadeusz Kruszelnicki (LOB Wrocław) zdobył w Płocku srebrny medal 19. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w tenisie na wózkach. W finale Orlen Polish Open skuteczniejszy od niego okazał się Francuz Frederik Cattaneo, wygrywając 6:2, 6:2.
Wśród biało-czerwonych, którzy wystąpili w turnieju głównym w grze pojedynczej, do 1/4 finału awansował także Piotr Jaroszewski (SIKT Płock). Na dalszej
drodze stanął mu jednak późniejszy triumfator, zwyciężając 3:6, 6:3, 6:1. Wśród kobiet najlepsza okazała się Amerykanka Emmy Kaiser, która pokonała grającą z jedynką Niemkę Biankę Osterer 6:1, 6:2.
W finale debla Cattaneo i Austriak Martin Legner wygrali z reprezentantami Austrii Adamem Kellermanem i Keeganem Oh-Chee 6:2, 6:2. Brązowy medal wywalczyli Jaroszewski (SIKT Płock) i jego kolega klubowy Kamil Fabisiak.

Arleta Meloch mistrzynią Europy w półmaratonie
Podczas 49. Crossu Ostrzeszowskiego odbyły się także mistrzostwa Europy
w półmaratonie Międzynarodowej Federacji INAS. Wśród kobiet mistrzynią
starego kontynentu została reprezentantka Polski Arleta Meloch, która była
klasą dla siebie. Polka wyprzedziła na
mecie o 17 s Francuzkę Virginię Aramburu. Brązowy medal w tej konkurencji
wywalczyła druga biegaczka Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” Anna Budziony z Nowego Targu.
Półmaraton im. Mirosława Zaręby
odbywał się w formule open, zawodniczki INAS rywalizowały z biegaczkami pełnosprawnymi z kilkunastu polskich klubów. W tym biegu przewaga
Arlety Meloch (Olimpia Grudziądz)
nad drugą na mecie Tatianą Kuzebowa
(Finisz Kalisz) wynosiła ponad 6 min,
a nad trzecią Anną Fincer (Złotoryja) aż
7 min i 21 s.
Wśród mężczyzn mistrzem Europy został Portugalczyk Paulo Pinheiro. Srebrny medal wywalczył Tadeusz Chudzyński (KS Romeks Płońsk),
a brązowy Daniel Bosy (LKS Siana
Kościan). W konkurencji open półmaratonu pierwsze miejsce zajął Wiktor
Nagilniak (Winnitsa Ukraina), Portugalczyk Pinheiro (ANDDI) był czwarty, z Polaków Tadeusz Chudzyński był
siódmy, a Daniel Bosy dziewiąty.

Od lewej: Arleta Meloch i Barbara Niewiedział po efektownym finiszu na 1500 m
podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012. Fot. Kazimierz Żuromski

21 kwietnia był niezwykle szczęśliwy dla Arlety Meloch. Nie tylko wywalczyła dla Polski złoty medal w mistrzostwach Europy INAS, ale biegnąc
z szybkością 15,409 km/h w formuje
open pozostawiła daleko w tyle 36 zawodniczek, w tym kilkanaście pełnosprawnych. Stowarzyszenie „Sprawni-Razem” ma obecnie dwie wielkie
lekkoatletyczne gwiazdy: Barbarę
Niewiedział i Arletę Meloch. Basia,
którą zachęcał do biegania w szkole w Grotkowie prof. Janusz Korcala,

króluje w INAS od 400 do 1500 metrów. Odkrywcą talentu Arlety Meloch
był inny zasłużony dla Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem” trener i wychowawca, nauczyciel wf w SOSW w Grudziądzu, prof. Leszek Krawiecki.
Pierwszy godny odnotowania sukces międzynarodowy Arleta Meloch
odniosła podczas Igrzysk Paraolimpijskich Sydney 2000, zdobywając srebrny medal w biegu na 800 m, który wygrała Barbara Niewiedział (wówczas
Bieganowska). W następnych latach
Arleta odnosiła sukcesy na dłuższych
dystansach, zdobywała medale na
mistrzostwach świata – nie tylko na
dystansach od 3 do 10 km, ale także w przełajach. Wielką niespodzianką było jej zwycięstwo w poznańskim
maratonie, zdobyła mistrzostwo Polski z udziałem pełnosprawnych zawodniczek.
W programie Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 dla zawodniczek
INAS znalazł się bieg na 1500 m. Arleta podjęła bardzo trudne wyzwanie:
chcąc startować na igrzyskach w Londynie musiała diametralnie zmienić
trening i dostosować go do potrzeb
biegów średnich. Na szczęście mogła
liczyć na pomoc działaczy i trenerów
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– specjalistów biegów średnich Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”. Prezes,
dr Zenon Jaszczur zaproponował Bożenie Dziubińskiej, która okryła talent Rafała Korca, by razem z nim do
igrzysk w Londynie przygotowywała się Arleta Meloch. Kilkumiesięczna zaledwie współpraca Dziubińska
– Meloch przyniosła nadspodziewane efekty. Arleta podczas mistrzostw
świata IPC w Nowej Zelandii wygrała
bieg na 1500 m i zdobyła prawo startu
na londyńskiej paraolimpiadzie.

Jeśli chodzi o igrzyska w Londynie,
dobrze je jeszcze pamiętamy, bo lekkoatleci Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”
zdobyli dla Polski sześć medali, w tym
3 złote, dwa srebrne i jeden brązowy.
Srebrny medal na 1500 m wywalczyła
Arleta Meloch. Przegrała tylko z Barbarą Niewiedział, podobnie jak w biegu
na 800 m przed 12 laty, podczas igrzysk
w Sydney. Brązowy medal w biegu na
1500 m w Londynie wywalczył Rafał
Korc, co było też dużą niespodzianką, bo zawodnik miał dłuższą przerwę

w treningach. A jednak Bożena Dziubińska, podobnie jak w przypadku Arlety Meloch, też znakomicie przygotowała Rafała do startu w Londynie.
Za trzy lata kolejna paraolimpiada w Rio de Janeiro. Wszystko wskazuje, że w programie igrzysk dla zawodników INAS znajdzie się bieg na 1500
m. Może warto, by Bożena Dziubińska
przygotowywała do startu nie tylko
Rafała Korca, którego odkryła i doprowadziła do międzynarodowych sukcesów, ale także Arletę Meloch.

Jose Costa Pereira: Polska jednym z liderów w INAS
Gościem organizatorów 49. Crossu
Ostrzeszowskiego był dyrektor Komisji Technicznej Międzynarodowej
Federacji Sportowej INAS, Portugalczyk Jose Costa Pereira. Skorzystaliśmy z okazji, by ze znanym i cenionym działaczem, który rządzi sportem
w INAS porozmawiać o problemach
związanych z działalnością federacji
dotyczącą igrzysk paraolimpijskich
i udziału w nich sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.
Który raz gościmy pana w Polsce?
– W Ostrzeszowie jestem po raz trzeci, pierwszy raz przed Mistrzostwami
Świata w biegach przełajowych INAS
w 2002 r., kiedy zatwierdzałem trasy. W tym roku mamy tu półmaraton
w ramach mistrzostw Europy. W przyszłym roku przypada piękny jubileusz
– 50-lecie Crossów Ostrzeszowskich.
Cieszy mnie, że także sportowcy INAS

będą mogli przyczynić się do uświetnienia tej rocznicy, startując w Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych. Nie tylko moim zdaniem Polska
zalicza się do głównych liderów INAS.
Macie znakomity system pracy z młodzieżą, organizujecie piękne imprezy
sportowe. Ten 49. Cross Ostrzeszowski może być wzorem dla wszystkich
– tyle konkurencji, tyle szkół, znalazło się też miejsce dla przedszkolaków
i osób starszych.
Jakie są działania INAS w sprawie
startu naszych sportowców w zimowych i letnich igrzyskach paraolimpijskich?
– Podjęliśmy rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim
w sprawie startu naszych narciarzy w zimowej paraolimpiadzie. Mamy obietnice, że w programie zimowych igrzysk
w 2018 r. znajdzie się narciarstwo bie-

gowe, a może także alpejskie. Jeśli chodzi o letnie igrzyska w Rio de Janeiro to
jeszcze toczą się rozmowy, IPC proponuje zastąpić pchnięcie kulą biegiem
na 400 m, a pozostawić bieg na 1500
m i skok w dal. Pływanie i tenis stołowy
pozostaną w programie igrzysk, choć
walczymy o więcej konkurencji.
Coraz większą popularnością cieszy
się futsal, może warto, by w niedalekiej przyszłości znalazł się w programie letnich lub zimowych igrzysk
paraolimpijskich?
– O futsalu też rozmawiamy z IPC
i może ta dyscyplina sportowa znajdzie
się w programie igrzysk, raczej w programie letniej paraolimpiady. Trzeba
jednak pamiętać, że organizatorzy letnich igrzysk paraolimpijskich bronią się
przed naciskami różnych federacji, które walczą o więcej konkurencji dla siebie. O futsal nadal będziemy walczyć.

Dziewięć razy zagrano lekkoatletom

a ponadto walnie przyczyniła się do
wywalczenia przez naszą sztafetę
4 x 400 m srebrnego medalu. Obok
Niewiedział bohaterką w naszej reprezentacji była także Karolina Kucharczyk, której również trzykrotnie zagrano Mazurka Dąbrowskiego.
Karolina nie tylko wywalczyła złoty
medal w swej koronnej konkurencji
– skoku w dal (5.95), ale także wygrała bieg na 200 m (26.25) oraz bieg na
100 m przez płotki (15.08). A oto inni

Mazurka Dąbrowskiego w Pradze
Na stadionie im. Evżena Rosickiego w Pradze z udziałem 198 zawodników z 23 krajów odbyły się IX
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS. Znakomicie w mistrzostwach spisała się reprezentacja Polski,
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zdobywając w sumie 18 medali, w tym
9 złotych, 8 srebrnych i 1 brązowy.
Trzykrotnie Mazurka Dąbrowskiego zagrano na praskim stadionie
Barbarze Niewiedział, która wygrała biegi na 800 m (2.15.08), na 1500
m (4.37.46) i na 3000 m (10.00.43),

nasi lekkoatleci, którzy zdobyli złote medale: Ewa Durska w pchnięciu
kulą (13.56) i w rzucie dyskiem (36.78)
oraz Daniel Pek w biegu na 1500 m
(3.55.22).
Srebrne medale zdobyli: Daniel
Pek na 800 m (1.55.06), Rafał Korc na
1500 m (3.56.70), Arleta Meloch na
1500 m (4.41.90), Sabina Stenka na
400 m (58.93), Krzysztof Pabjańczyk
w rzucie oszczepem (45.12), Krzysztof
Kaczmarek w pchnięciu kulą (13.25),
sztafeta 4 x 400 m kobiet (Stenka,
Meloch, Pieczychlebek, Niewiedział)
i sztafeta 4 x 400 m mężczyzn (Ceglarek, Jaciuk, Pietrucha, Pek). Brązowy
medal przypadł w udziale Bogumile
Zedig w skoku wzwyż (143).

Medaliści w biegu na 1500 m
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012. Od lewej: Rafał Korc
– brąz, Nasiri Bazanjami Peyman
– złoto i Daniel Pek – srebro. Fot.
Kazimierz Żuromski

Mistrzostwa w Pradze stały na wysokim poziomie. Chorwatka Mikela Ristoski pobiła rekord świata w trójsko-

ku wynikiem 11.54. Bieg na 1500 m
mężczyzn, konkurencja z programu
igrzysk paraolimpijskich w Sydney
i Londynie, rozgrywany w Pradze pod
dyktando Polaków – Peka i Korca – był
najszybszy w historii INAS. Reprezentacja Polski była znakomicie przygotowana do startu, o czym świadczą
nie tylko medale, ale i rekordy życiowe, które pobili: Karolina Kucharczyk
w biegu na 200 m, Sabina Stenka na
tym samym dystansie i w biegu na
400 m, Sandra Pieczychlebek na 400
m, a wśród mężczyzn – Mariusz Pietrucha na 400 m, Daniel Pek na 800
m, Rafał Korc i Sylwester Jaciuk na
1500 m oraz Krzysztof Pabjańczyk
w rzucie oszczepem.

Dwa rekordy świata Karoliny Kucharczyk
W największym w części europejskiej mieście Turcji – Istambule odbyły się VI Halowe Mistrzostwa Europy
Federacji Sportowej INAS (13–18.03)
z udziałem najlepszych lekkoatletów
z dziesięciu państw. Bardzo dobrze
w mistrzostwach spisali się reprezentujący Polskę lekkoatleci Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem”. Skromna dziewięcioosobowa ekipa zdobyła 16 medali, w tym
6 złotych, 3 srebrne i 7 brązowych.

Karolina Kucharczyk, złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012. Fot. Kazimierz Żuromski

Wśród kobiet najlepszą zawodniczką mistrzostw została reprezentantka Polski Karolina Kucharczyk,
która zdobyła dwa złote medale
i pobiła rekordy świata w skoku w dal
i w biegu na 60 m przez plotki, a ponadto wywalczyła srebrny medal na
200 m. Wśród mężczyzn najlepszym
zawodnikiem okazał się Szwed Jeffrey
Ige, który zdobył złoty medal i pobił
rekord świata w pchnięciu kulą.
Nasi medaliści z Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie byli dobrze przygotowani do mistrzostw i udowodnili,
że także w hali potrafią odnosić godne odnotowania sukcesy. W Istambule groźnych rywali nie brakowało.
W finale skoku w dal kobiet wystąpiła rekordzistka świata w hali Rosjanka Krestina Żukowa (5,50) i ona obok
naszej Karoliny Kucharczyk była wymieniana w gronie głównych faworytek tej konkurencji. Walka Karoliny Kucharczyk z Rosjanką stała na
bardzo wysokim poziomie. Żukowa
w drugiej kolejce poprawiła swój rekordowy wynik o dziewięć cm (5,59).
Polka w trzeciej próbie skoczyła jeszcze dalej – 5,79 i rezultat ten był nowym rekordem świata. Karolina uzyskała jeszcze trzykrotnie wyniki lepsze

od starego rekordu świata – 5,59, 5,67
i 5,59. Rosjanka skończyła konkurs wynikiem 5,59, co dało jej srebrny medal.
Trzecie miejsce w tej konkurencji zajęła Portugalka Erica Gomes (4,96).
Karolina Kucharczyk wystąpiła
jeszcze dwukrotnie w istambulskiej
hali, wygrywając bieg finałowy na dystansie 60 m przez płotki, gdzie wynikiem 9.37 pobiła rekord świata oraz
była druga w biegu na 200 m (26.65),
przegrywając z Ukrainką Natalią Jezłowiecką (25.75). Rekordzistką świata w tej konkurencji jest nadal Polka
Małgorzata Kleemann (25.55). Karolina Kucharczyk po raz drugi została
najlepszą zawodniczką dużej imprezy międzynarodowej, organizowanej
przed Federację INAS. Pierwszy raz
podczas Igrzysk Światowych Global
Games, gdzie wywalczyła złoty medal
i pobiła rekord świata w pięcioboju.
Dwa razy Mazurka Dąbrowskiego grano także Barbarze Niewiedział za zwycięstwo w biegu na 800 m
(2:26,05) i na 1500 m (4:57,76). Na obu
tych dystansach Polka jest także rekordzistką świata.
Mistrzyni igrzysk paraolimpijskich
w Sydney (2000) i Londynie (2012)
w pchnięciu kulą Ewa Durska wzbo-
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Srebrny medalista igrzysk w Londynie w biegu na 1500 m Daniel Pek
w Istambule startował w biegu na
800 m, którzy dość pewnie wygrał
wynikiem 2:01.76. Ponadto pomógł
kolegom wywalczyć srebrny medal
w sztafecie 4 x 400 m i czwarte miejsce w sztafecie 4 x 200 m. Najwięcej
startów w Istambule miał Rafał Korc.
Brązowy medalista igrzysk w Londynie w biegu na 1500 m, w Istambule uzyskał rezultat 4:02.34 i był drugi

Ewa Durska, mistrzyni igrzysk paraolimpijskich w Sydney (2000)
i Londynie (2012) w pchnięciu
kulą

gaciła swoją sportową kolekcję o złoty medal halowych mistrzostw Europy
w Istambule. Nasza miotaczka jest rekordzistką świata zarówno na stadionie otwartym, jak i w hali.

Krzysztof Kaczmarek, mistrz
igrzysk paraolimpijskich w Sydney (2000)

na tym dystansie. Ponadto wystąpił
w biegu na 800 m, gdzie zajął 6. miejsce i w srebrnej sztafecie 4 x 400 m.
Mistrz igrzysk paraolimpijskich
w Sydney w pchnięciu kulą Krzysztof
Kaczmarek zdobył w Istambule brązowy medal (12.27). Teraz dalej od niego pchają złoty medalista Szwed Jeffrey Inge (15.16) i Rosjanin Aleksander
Aleksandrowicz (14.73).
Bardzo dobrze w mistrzostwach
spisali się nasi debiutanci. Wśród kobiet Sandra Pieczychlebek była trzecia w finale biegu na 400 m, czwarta na 200 m i siódma na 60 m. Wśród
mężczyzn Mariusz Pietrucha był 3.
w biegu na 400 m, 4. na 200 i 5. na
60 m. Sylwester Jaciuk zajął trzecie
miejsce w biegu na 800 m. Zarówno
Pietrucha, jak i Jaciuk biegali w srebrnej sztafecie 4 x 400 m i w sztafecie
4 x 200 m.
W klasyfikacji medalowej kobiet
pierwsze miejsce zajęła Ukraina – 9
medali (5, 2, 2), drugie Polska – 7 medali (5, 1, 1), trzecie Portugalia – 9 medali (2, 4, 3). Wśród mężczyzn pierwsze
miejsce zajęła Portugalia – 14 medali
(6, 6, 2), drugie Ukraina – 7 medali (3,
3, 1), trzecie Szwecja – 2 medale (2, 0,
0), czwarte Polska – 9 medali (1, 2, 6).

Tenisowe zaplecze grało w Ciechanowie
W hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie odbył
się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”. Patronat
honorowy nad turniejem objął prezydent Miasta Ciechanowa, Waldemar
Wardziński.
Ponieważ w turnieju nie grali kadrowicze, którzy przygotowują się do
tegorocznych międzynarodowych występów innym cyklem szkoleniowym
na obozach Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, była to dobra okazja do poznania nowych zawodników. W grupie
młodszej dziewcząt pierwsze miejsce
zajęła reprezentująca województwo
wielkopolskie Paulina Mazur z Wągrowca. Druga była Dorota Wiśniewska z Czerska, a trzecia Andżelika Sulima z Konstantynowa. Wśród kobiet
złoty medal wywalczyła reprezentu-

jąca województwo warmińsko-mazurskie Ewa Cuchowska z Miłakowa.
Srebrny medal zdobyła Marta Falkiewicz z Grudziądza, a brązowy Sylwia
Pałaszewska z Łodzi.
Wśród chłopców do lat 16 pierwsze miejsce zajął reprezentujący województwo małopolskie Szymon Jarząbek z Nowego Targu, drugie miejsce
– Dawid Rogowski z Pyrzyc, a trzecie – Mariusz Kolasiński z Golubia
Dobrzynia. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył reprezentujący
województwo świętokrzyskie Dominik Czarnota ze Skarżyska, drugi był
Marcin Bałuszek z Chrzanowa, a trzeci Krzysztof Szuchta z Łodzi.
Wiceprezes Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni-Razem” Dariusz
Mosakowski ze swoją ekipą – trenerem
kadry piłkarzy Sławomirem Kamińskim
i Jadwigą Chrzanowską, zorganizo-

Trzy srebrne medale polskiej reprezentacji „Sprawni-Razem”
Poziom gry, jaki prezentowali zawodnicy z Wielkiej Brytanii, Australii, Włoch i Czech zadziwił wszystkich
oglądających te mistrzostwa. Karolina Lipińska trzeci raz spotkała się
z Wren Kelly i ponownie Australijka
była górą. Wszyscy liczyli na Piotrka
Tomaszewskiego, lecz kontuzja stawu skokowego nie pozwoliła mu prawidłowo funkcjonować na korcie. Należą mu się duże słowa uznania za
waleczność w meczach. Trener kadry:
Andrzej Kulhawik.

Danuta Poznańska wróciła na narciarskie trasy
Danuta Poznańska była pierwszym sportowcem Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem”, która zdobyła dla
Polski medal na Igrzyskach Paraolimpijskich. Gwoli ścisłości były to dwa brązowe medale w biegach narciarskich na
Zimowej Paraolimpiadzie w Nagano
(1998). Przez następnych kilka lat absolwentka Szkoły Gastronomicznej w Iwoniczu Zdroju zdobywała medale w narciarstwie biegowym na mistrzostwach
świata i Europy. Z czasem okazało się,
że nasza znakomita narciarka złapała
bakcyla drugiej dyscypliny sportowej –
kolarstwa szosowego.
W nowej dyscyplinie sportowej Danuta Poznańska dość szybko zaczęła
także odnosić godne odnotowania suk-
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cesy, wygrywała rywalizację z koleżankami na mistrzostwach Polski, zdobywała medale na mistrzostwach świata
i Europy. Podczas międzynarodowych
startów wygrywała nie tylko wyścigi na
dłuższych dystansach, gdzie procentowało przygotowanie wytrzymałościowe z biegów narciarskich, ale była też
najlepsza na dystansach sprinterskich.
W marcu 2013 r. w tureckiej miejscowości Erzurum odbywały się narciarskie mistrzostwa świata Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS i trener
kadry biegaczy Edward Jakieła namówił Danutę Poznańską, by wróciła na
biegowe trasy i wystartowała w Turcji.
Na przygotowania nie było wiele czasu,
dlatego dwa srebrne medale zdobyte

w sprincie, na dystansach 1,5 i 5 km, należy ocenić bardzo wysoko. Polka przegrała tylko z Rosjanką Eleną Shchukiną, z którą dawniej wygrywała, ale dość
pewnie pokonała Francuzkę Nadie Cochet i Włoszkę Katarinę Plioger.
Mistrzostwa świata w Turcji były
bardzo ważne dla przyszłości biegów
narciarskich sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ Federacja INAS podjęła rozmowy
z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim dotyczące powrotu na
trasy igrzysk zimowych. Z pierwszych
ustaleń wynika, że narciarstwo biegowe INAS znajdzie się w programie
Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich
w roku 2018.

wał kolejną, bardzo ładną imprezę dla
młodzieży. W pierwszym dniu turnieju występy naszego tenisowego zaplecza obserwowała Elżbieta Bojanowska
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Podczas ceremonii zakończenia
turnieju medale i puchary wręczali:
zastępca prezydenta Ciechanowa Cezary Chodkowski, starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Warszawie Józef Szypulski, prezes ZSS „Sprawni-Razem” Zenon Jaszczur i wiceprezes Dariusz Mosakowski.
Na zakończenie Zenon Jaszczur
w mieniu Zarządu Głównego ZSS
„Sprawni-Razem” pogratulował młodzieży dobrej gry, a także w jej imieniu gorąco podziękował wszystkim
osobom, które przyczyniły do sukcesu turnieju, a szczególnie prezydentowi Miasta Ciechanowa za objęcie honorowego patronatu.

Podczas 5th INAS World Tennis
Championship w Rakovniku (Czechy,
23–29.06.2013 r.) reprezentacja Polski
w składzie: Karolina Lipińska (GTT Głogów) i Alicja Siwińska (Słupsk) zdobyła 3 srebrne medale – w singlu Karolina Lipińska, w deblu Karolina Lipińska

z Alicją Siwińską i drużynowo Karolina
z Alicją. Piotr Tomaszewski (GTT) i Kamil Morawski (Ustka) odpadli w pierwszej rundzie turnieju głównego.
Singiel kobiet: złoto – Wren Kelly
(Australia), srebro – Karolina Lipińska
(Polska), brąz – Sgofio Giulia (Włochy).

Informacje zebrał: Witold Kubicki
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI - niezbędne numery telefoniczne
(stan na 22 lipca 2013 r.)
 Ministerstwo Sportu
i Turystyki
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 12/14
Kancelaria Główna
tel. 22 244 32 28
kontakt@msport.gov.pl
www.msport.gov.pl

 Minister Sportu
i Turystyki
Joanna Mucha
Sekretariat Ministra:
Piotr Jasiukajć
Agnieszka Frączkiewicz
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 Sekretarz Stanu
Grzegorz Karpiński
Sekretariat Sekretarza Stanu:
Katarzyna Piróg-Dacka
tel. 22 244 31 08, faks 22 244 32 09

 Podsekretarz Stanu
Tomasz Półgrabski
Sekretariat Podsekretarza Stanu:
Łucja Zielińska
tel. 22 244 31 44, faks 22 244 32 09

 Podsekretarz Stanu
ul. Senatorska 12, II p.

Katarzyna Sobierajska
Sekretariat Podsekretarza Stanu:
Katarzyna Głowacka
tel. 22 244 21 70, faks 22 244 31 71

 Gabinet Polityczny
Szef gabinetu: Anna Glijer
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 Rzecznik Prasowy

 Biuro Ministra (BM)
wz. dyrektora: Radosław Guz
Sekretariat: Magdalena Wawra
tel. 22 244 31 51, faks 22 244 32 47
bm@msport.gov.pl

 Biuro Dyrektora
Generalnego (BG)
Zastępca dyrektora: Anna Pawłowska
Sekretariat: Małgorzata Zakrzewska
tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72
bg@msport.gov.pl

 Departament Sportu
Wyczynowego (DSW)
Dyrektor: Adam Soroko
Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
tel. 22 244 31 46
faks 22 244 32 56
dsw@msport.gov.pl

 Departament Sportu
dla Wszystkich (DS)
ul. Senatorska 12, II p.
Zastępca dyrektora kierujący
departamentem: Dariusz Buza
Zastępca dyrektora: Wojciech Kudlik
Sekretariat: Dorota Wysocka
tel. 22 244 31 03, faks 22 244 32 00
ds@msport.gov.pl

 Departament Turystyki
ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Maria Napiórkowska
Zastępca dyrektora: Elżbieta Wyrwicz
Sekretariat: Kamila Jabłońska-Strzępka
tel. 22 244 31 72, faks 22 244 73 01
turystyka@msport.gov.pl

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

Dyrektor: Aleksandra Plucińska
Zastępca dyrektora: Remigiusz Ludwig
Sekretariat: Klaudia Szczepanek
tel. 22 244 31 37, faks 22 244 32 37
dis@msport.gov.pl

 Departament Strategii
i Współpracy
Międzynarodowej (DWM)
ul. Senatorska 12, II p.
Zastępca dyrektora:
Joanna Żukowska-Easton
Sekretariat: Hubert Dziudzik
tel. 22 244 31 23, faks 22 244 32 17
dwm@msport.gov.pl

Aż 24 orliki w Toruniu do końca grudnia 2013
Orliki to boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Ostatnio
powstało ich w na terenie kraju 2600.
W Toruniu od 2008 do 2012 r. wybudowano 18 takich obiektów sportowych, a do grudnia 2013 r. na terenie
miasta będą już funkcjonowały aż 24
orliki. To imponujący wynik, bo Toruń
pod względem liczby tych obiektów
jest liderem nie tylko w województwie
kujawsko-pomorskim, ale także w Polsce Północnej. Wykaz toruńskich orlików wybudowanych w latach 2008–
2013 wygląda imponująco. Ilustruje też
fakt, że 16 obiektów jest zarządzanych
przez dyrektorów szkół Gminy Miasta
Toruń, a pozostałych 8 – przez MOSiR.

 Departament Prawny (DP)
Dyrektor: Piotr Kudelski
Sekretariat: Ewa Grabowiecka-Wójcik
tel. 22 244 31 49, faks 22 244 32 57
dp@msport.gov.pl

 Departament Kontroli (DK)
Dyrektor: Michał Farmas vel Król
Sekretariat: tel. 22 244 31 59
faks 22 244 32 83
dk@msport.gov.pl

Orliki zarządzane przez dyrektorów
szkół GMT (16)
1. Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Gagarina 36
2. Zespół Szkół Nr 9,
ul. Rzepakowa 7/9
3. Gimnazjum nr 21,
ul. G. Morcinka 13

4. Zespół Szkół Mechanicznych,
Elektrycznych i Elektronicznych,
ul. Św. Józefa 26
5. Zespół szkół Nr 1,
ul. Wojska Polskiego 47a
6. Zespół Szkół Nr 31,
ul. Dziewulskiego 41b
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
8. Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Osikowa 11
9. Zespół Szkół Nr 15,
ul. Paderewskiego 5/11
10. Zespół Szkół Nr 10,
ul. Pl. Św. Katarzyny 8
11. Szkoła Podstawowa Nr 35,
ul. Krynicka 8
12. Zespół Szkół Nr 14, ul. Hallera 79
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 3, ul. Raszei 1
14. Zespół Szkól Nr 24,
ul. Ogrodowa 3/5,

Orlik przy SP 31 w Toruniu

 Departament
Ekonomiczno-Finansowy
(DEF)

 Biuro Administracyjne (BA)
Dyrektor: Mariola Chojnacka
Sekretariat: Hanna Sucharska
tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
ba@msport.gov.pl

Sekretariat: Grażyna Imiełowska
tel. 22 244 31 40, faks 22 244 32 55
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Orliki zarządzane przez MOSiR (8)
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne
dla Dzieci i Młodzieży,
ul Armii Ludowej
2. Centrum Sportowo-Rekreacyjne,
ul. Przy Skarpie 4
3. ul. Szosa Bydgoska/Reja
4. ul. Świętopełka 15–25
5. ul. Polna 14a
6. ul. Gagarina 19 – teren sportoworekreacyjny UMK
7. ul. Szosa Lubicka/Rydygiera
– na obszarze przedpola Fortu II
8. ul. Ugory 103–109

Kosztorys

Katarzyna Kochaniak

 Dyrektor Generalny
Monika Rolnik

15. Zespół Szkół Nr 8,
ul. Łyskowskiego 28
16. Zespół Szkół Nr 7,
ul. Bażyńskich 30/36

Mariola Soczyńska – kierownik Referatu Sportu Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Toruń – z dumą
prezentuje dokumentację dotyczącą budowy toruńskich orlików, z której wynika, że kompleksy sportowe
„Moje Boisko – Orlik” zostały sfinansowane przez trzy podmioty mniej więcej w kwocie po 33% przez każdy: budżet Gminy Miasta Toruń, samorząd

Zastępca dyrektora:
Anna Klimek-Krypa
Sekretariat: Aneta Przetacka
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32
def@msport.gov.pl

Ministra Sportu i Turystyki
tel. 22 244 31 61
faks 22 244 32 55
rzecznik@msport.gov.pl

Szkoła Podstawowa Nr 31

Koszt całkowity
inwestycji

Budżet GMT

Samorząd woj.
RPO WK-P

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Łączny koszt 16 orlików przy
jednostkach oświatowych

15 988 500

5 583 500

5 198 000

5 186 000

Razem: koszt 24 kompleksów
zrealizowanych przez GMT
w latach 2008–2013

25 124 984

9 543 289

7 818 661

7 758 000
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Sześcioletni uczestnik zajęć prowadzonych na orliku przy SP 31
zainteresowany piłką nożną, nagrodzony przez trenera – Łukasza Szaflika – za systematyczne
uczestnictwo w zajęciach

nością zapisywanie się w celu rezerwowania terminu wejścia...
Piotr Lerch, animator sportu z obiektu, który znajduje się przy
skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka i ul.
Rydygiera zarządzanym przez MOSiR, mówi, że w bieżącym roku na boisku jest już nieco luźniej, chociaż nadal jeszcze są problemy z rezerwacją
na określone godziny. Zwraca uwagę
na to, że największa frekwencja zaczyna się od godziny 18.00 i tak już jest aż
do godz. 21.00. W czasie wakacji orliki
otwarte są w godzinach: 10.00–13.00
i 15.00–20.00 (w tygodniu), a w weekendy od 14.00 do 21.00. Godziny od
17.00 do 20.00 objęte są rezerwacją.
Między 15.00 a 17.00 frekwencja jest
niewysoka. Rano przychodzą młodsze
dzieci, często z rodzicami.
W Toruniu jeszcze w 2012 r. był na
orlikach tłok, natomiast obecnie, kiedy oddano do użytku kolejne obiekty,
m.in. orlik usytuowany obok Zespołu

szykówki. Od czasu do czasu nieliczna
grupa młodzieży gra nawet w tenisa.
Czasami odbywają się zajęcia z lekkoatletyki, bo np. orlik przy skrzyżowaniu ulic Szosa Lubicka/Rydygiera ma
na wyposażeniu piłki lekarskie, płotki
itp. Tu działa Dziecięca Akademia Piłkarska (częściowo odpłatna), która ma
wiele grup rocznikowych po około 18
osób każda. Natomiast zazwyczaj siatkówka i koszykówka nie mają żadnej
grupy zorganizowanej.
W czasie wakacji młodzież wyjeżdża na kolonie, a frekwencja na orliku często zależy od pogody. Kiedy jest
upał, dzieciaki wybierają basen czy
kąpiel w jeziorze, kiedy pada – na boisku jest pusto, bo siedzą przed komputerem. Warto podkreślić, że na orlikach młodzież gra w piłkę nożną
nawet w zimie, kiedy na dworze jest
niska temperatura. Uczestnicy zajęć
wspólnymi siłami odśnieżają i grają...
Zazwyczaj nie sprawiają problemów

województwa (RPO WK-P) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, przy czym
udział GMT jest o prawie 2 mln większy niż pozostałych podmiotów.
Działalność orlików
Tego typu kompleksy sportowe przeznaczone są przede wszystkim dla
dzieci i młodzieży, ale także ich rodziców. Mają na celu upowszechnić dostęp do obiektów sportowych oraz
zwiększyć aktywność sportową dzieci i młodzieży. Młodzież polubiła orliki
do tego stopnia, że stało się konieczApteczka, w którą wyposażony
jest orlik przy SP Nr 31
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W budynku gospodarczym orlika przy SP nr 31 kiedy w lecie pada deszcz,
najmłodsi rysują lub grają w tenisa stołowego

Szkół Nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28,
część młodzieży – zamieszkałej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły – przeniosła się z ul. Lubickiej do nowego
obiektu...
Zajęcia na toruńskich orlikach odbywają się przez cały rok. Prowadzą je
instruktorzy – animatorzy sportu, którzy opiekują się nie tylko młodzieżą,
ale również obiektami, na których pracują. Największym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia piłki nożnej, następnie siatkówki, a dopiero na końcu ko-

wychowawczych. Starsi potrafią się
zorganizować, skrzyknąć na określoną
godzinę, natomiast młodsi – nie. Dlatego czasami trudno przeprowadzić
zajęcia w sytuacji, kiedy na boisku jest
młodzież bardzo zróżnicowana wiekowo. Warto dodać, że uczestnikami zajęć są głównie chłopcy...
Braki
Nie ma wspólnego, zsynchronizowanego działania wszystkich toruńskich
orlików, wspólnych akcji czy choćby

Źródło: http://kpszkolny.org/fotogaleria.htm#_8

rywalizacji o palmę pierwszeństwa
pod względem frekwencji czy pomysłów. Trenerzy nie prowadzą wykazu
uczestników zajęć, ani statystyk, nie
mają telefonów, ani adresów mailowych młodzieży, jeśli już – to jest to
telefon do kapitana drużyny. Rodzaj
przeprowadzanych zajęć uwarunkowany jest frekwencją i wiekiem osób
obecnych na zajęciach w danej chwili.
Na orlikach przez rok działał ciekawy program Akademia Orlika finansowany przez BZ WBK, mający na
celu znalezienie uzdolnionej młodzieży, która trafiłaby do klubów sportowych. W 2012 r. na nowych boiskach
odbywały się imprezy pod hasłem:
Lato z orlikiem. Rozgrywano turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki
w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i open. W rozgrywki turniejowe zaangażowało się wtedy
ponad 1000 osób. Również w br. zaproponowano młodzieży udział w turniejach. Najpierw, od 1 lipca – rozgrywki dzikich drużyn, zmierzające do
wyłonienia najlepszych w terminie do
31 lipca. Zaś 1 sierpnia zaplanowano
spotkanie organizacyjne animatorów
i losowanie zespołów do półfinału,
a następnie 10 sierpnia – finał. Zwycięzca zostanie zakwalifikowany do
etapu „Orlik Polska”.

Przyszłość
Minister Sporu i Turystyki – Joanna
Mucha – w wywiadzie udzielonym
TVP Info 25.07.2013 r. pytana przez
dziennikarkę o orliki, które zdaniem
wielu nie są powszechnie dostępne
z racji prowadzenia zajęć zamkniętych, odpowiedziała, że orlików jest
dużo, ale jeszcze cały czas za mało. Zapowiedziała, że od września zmieni
się program, który będzie realizowany
na orlikach. Zostaną zintensyfikowane wysiłki, mające na celu „kaskadowe
szkolenie animatorów” sportu.
Należy więc spodziewać się, że
obiekty sportowe zostaną wykorzystane w przyszłości jeszcze efektywniej
niż dotychczas, gdyż trzeba nauczyć
się tak prowadzić na nich zajęcia, aby
były zgodne z oczekiwaniami młodzieży. Warto pamiętać, że orliki są
także wykorzystywane przez czter-

dziestolatków oraz niekiedy przez seniorów. Zdaniem Jacka Olszewskiego,
który w br. jest koordynatorem rozgrywek turniejowych piłki nożnej, siatkowej i koszykówki z ramienia Urzędu Miasta – orliki wymagają dobrego
programu.
Być może wskazane byłoby – tak
jak w klubach sportowych – egzekwowanie zaświadczeń lekarskich lub
oświadczeń rodziców o stanie zdrowia
uczestnika zajęć. Ważne jest też, aby
animatorzy byli przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Apteczki
znajdujące się na wyposażeniu orlików, w których znajdują się nożyczki,
bandaż i woda utleniona, niestety, nie
wystarczą, aby zapewnić młodzieży
udzielenie pierwszej pomocy.
Kolejne lata pracy, szkolenia animatorów i – zapowiadany przez Joannę Muchę nowy program – wszystko to
pozwala mieć nadzieję, że orliki będą
w przyszłości funkcjonować znacznie lepiej, a o zadowoleniu młodzieży i animatorów będzie świadczyła nie
tylko liczba orlików na terenie miasta,
ale także – a może przede wszystkim –
jakość prowadzonych tam zajęć.
Źródła:
1. Wywiad z Piotrem Lerchem – animatorem sportu z obiektu przy skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka i ul. Rydygiera, zarządzanym przez MOSiR
2. Wywiad z Jackiem Olszewskim – w br. koordynatorem rozgrywek turniejowych piłki nożnej, siatkowej i koszykówki z ramienia Urzędu
Miasta Torunia
3. Materiały udostępnione przez Mariolę Soczyńską – kierownika Referatu Sportu Wydziału
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia

■ Jolanta Sokal
W tekście wykorzystano wywiad
z Łukaszem Szaflikiem – animatorem z orlika
przy SP nr 31 w Toruniu.

Źródło: http://kpszkolny.org/fotogaleria.htm#_8
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Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Rodziną Olimpijską
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zaprosił do pałacu przy Krakowskim Przedmieściu medalistów Igrzysk XXX
Olimpiady w Londynie, przedstawicieli zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz środowisk współpracujących z polskimi olimpijczykami.
W czasie spotkania prezydent RP
wręczył flagę narodową kandydatom
do reprezentacji na 22. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 r. Odebrał ją skoczek narciarski Kamil Stoch,
w towarzystwie innych kandydatów
do reprezentacji olimpijskiej na przyszłoroczne igrzyska.
Prezydent uhonorował złotego
medalistę z Londynu w podnoszeniu ciężarów w kategorii 85 kg Adriana Zielińskiego Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, srebrną
medalistkę tych igrzysk w strzelaniu
z karabinu pneumatycznego na 10 m
Sylwię Bogacką Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast brązowego medalistę
2012 w podnoszeniu ciężarów w kategorii 105 kg Bartłomieja Bonka Srebrnym Krzyż Zasługi.

Odznaczył także nieobecnych na
uroczystości: Beatę Mikołajczyk – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, a brązowego medalistę w zapaśniczym turnieju w stylu klasycznym Damiana Janikowskiego i brązową medalistkę w kajakarskiej dwójce
Karolinę Naję – Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Prezydent dziękował za wysiłek
zawodnikom i trenerom i życzył im
dalszych sukcesów. – Każdy sukces
państwa jest sukcesem Polski – powiedział prezydent i apelował, aby pamiętać o tych polskich sportowcach,

którym nie udało się sięgnąć po najwyższe laury, bo oni są częścią rodziny
olimpijskiej, tworząc klimat akceptacji
dla sportu, usportowienia obywateli.
Na wielkość polskiej rodziny olimpijskiej zwrócił uwagę w wystąpieniu
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. – Członków
rodziny olimpijskiej jest bardzo dużo.
Poczynając od Paryża 1924 r. do ubiegłorocznych igrzysk w Londynie członków reprezentacji olimpijskiej było
ponad 2700. Polska ma w dorobku
285 medali igrzysk – powiedział sternik polskiego ruchu olimpijskiego.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął Rodzinę Olimpijską.
Fot. Jerzy Jakobsche

Ministra Joanna Mucha zadeklarowała poparcie

dla sportu powszechnego i młodzieżowego
Szefowa Ministerstwa Sportu
i Turystyki poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami, że jej resort
w najbliższych latach zamierza stawiać na rozwój sportu powszechnego
i młodzieżowego. – Musimy zacząć od
samego dołu piramidy – powiedziała
Joanna Mucha.
W ostatnim czasie wzięła udział
w 16 wojewódzkich kongresach, podczas których rozmawiała z działaczami
sportowymi i samorządowymi. Spotkanie z prawie 5-tysięczną rzeszą samorządowców i działaczy potraktowała jako rozpoczęcie dużej debaty
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na temat sportu powszechnego borykającego z wieloma problemami.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza wdrożyć kilka projektów mających na celu „usportowienie” przede
wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej.
W tym celu powołany został sześcioosobowy zespół, który opracował raport zawierający zaleceniami w sprawie lekcji wychowania fizycznego.
Z raportu wynika, że lekcje tego
przedmiotu w klasach I–III w ponad
90% są prowadzone przez nauczycieli nauczania zintegrowanego, a nie
przez specjalistów. – Dlatego od 1

września wprowadzony zostanie pilotażowy program certyfikowania szkół
mających najlepsze lekcje wychowania fizycznego. Chcemy też szkolić nauczycieli, będziemy wyposażali nauczycieli w materiały instruktażowe
– powiedziała Joanna Mucha.
Ministerstwo opracowuje również program nauki pływania dla uczniów klas trzecich, którym chcą objąć
wszystkich uczniów w tym przedziale
wiekowym. Resort przygotowuje również program multisportowy zajęć pozaszkolnych dla klas 4-6, mających odbywać się pod kierunkiem trenera trzy

razy w tygodniu, każdego dnia z innej
dyscypliny. MSiT w budżecie na 2014 r.
chce na ten cel przeznaczyć 20–30 mln
zł i liczy na współfinansowanie ze strony samorządów, podobnie jak to miało
miejsce w realizacji budowy „Orlików”.
Zamierzenia mają jeden cel – poprawę sprawności fizycznej dzie-

ci i młodzieży. Zdaniem Joanny Muchy trzeba zacząć od dołu piramidy.
W tym leży klucz do sukcesów polskiego sportu w przyszłości.
Resort planuje również zmiany na
poziomie sportu wyczynowego, począwszy od szkół mistrzostwa sportowego. Będą musiały one współpra-

cować z odpowiednimi związkami
i stanowić element szkolenia centralnego w danej dyscyplinie. Zmieni się
również system wynagradzania trenerów za sukcesy szkolonych przez nich
sportowców. Premiowani mają być
także wcześniejsi szkoleniowcy, którzy
odkryli „sportowy talent”.

Złoty „Wawrzyn Olimpijski” dla Tomasza Gudzowatego
W warszawskim Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II wręczono
„Wawrzyny Olimpijskie”. Uhonorowani nimi zostali twórcy z różnych dziedzin za łączenie sportu z kulturą i sztuką. Przyznano osiem złotych, dziesięć
srebrnych i trzy brązowe medale. Złoty „Wawrzyn Olimpijski” otrzymał Tomasz Gudzowaty za wybitne osiągnięcia w fotografii sportowej.
Wśród laureatów srebrnych i brązowych „Wawrzynów” znaleźli się kolejni członkowie Klubu Dziennikarzy
Sportowych: fotoreporter Tomasz Prażmowski i Stefan Szczepłek (obaj otrzymali srebrne) oraz Tadeusz Olszański
i senator Andrzej Person (brązowe).
„Wawrzyny Olimpijskie” to specjalna nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ustanowiona w 1967 r. Po
raz pierwszy przyznane zostały w roku
1969 i uświetniły jubileusz 50-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
odbywającą się wówczas w Warszawie, jedyną jak dotychczas, 68. sesję
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Od tego momentu PKOl
szczególnie pielęgnuje łączenie sportu z kulturą i sztuką. Wartości sportu są
bowiem znakomitą inspiracją dla twórców. Pielęgnowanie tych tradycji łączenia sztuki ze sportem podkreśla znaczenie kultury i sztuki w szerzeniu idei
olimpijskiej.
Tomasz Gudzowaty, jeden z najlepiej znanych na świecie polskich fotografów, urodził się 19 września 1971
r. w Warszawie. Jest laureatem najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych, w tym dziewięciokrotnie World Press Photo, oraz członkiem

Związku Polskich Artystów Fotografików, Klubu Dziennikarzy Sportowych
i Światowego Stowarzyszenia Prasy
Sportowej (AIPS).
Z wykształcenia jest prawnikiem,
absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale jego życiową pasją i zawodem stało się fotografowanie. Rozpoczął karierę na tym polu od razu
w wielkim stylu, zdobywając w 1999 r.
pierwszą nagrodę za zdjęcie przyrod-

journalism – organizowanym przez
amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Fotografów Prasowych czy
wreszcie krajowe Grand Press Photo,
gdzie zdarzało mu się zgarniać całą
pulę dostępnych nagród w kategorii
sportowej – nieprzypadkowo właśnie
w tej, ponieważ fotografia sportowa
jest od lat jego specjalnością.
Tomasz Gudzowaty wypracował
rozpoznawalny, efektowny styl czar-

Na zdjęciu od lewej: członkini MKOl, pierwszy wiceprezes PKOl Irena Szewińska i Tomasz Gudzowaty. Fot. Jan Rozmarynowski

nicze w konkursie World Press Photo,
uważanym za najważniejsze światowe
wydarzenie w branży fotografii prasowej. Od tamtego czasu do dzisiaj na liście jego osiągnięć pojawiło się osiem
kolejnych nagród WPP, a ponadto szereg trofeów w tak znaczących konkursach fotograficznych, jak Pictures of
the Year International, Best of Photo-

no-białego fotoeseju, który jest jego
ulubioną formą wypowiedzi. Podejmowane przez niego tematy sportowe składają się na obszerny, wieloletni projekt zatytułowany Beyond the
Body, prezentowany dotychczas w formie wystaw w Polsce i za granicą, m.in.
w Sztokholmie, Pradze, Budapeszcie,
Arles, Lille, a ostatnio w słynnej pekiń-
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Od lewej: prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i Tomasz Gudzowaty.
Fot. Jan Rozmarynowski

skiej galerii fotografii Three Shadows.
Artysta zwraca się głównie ku sportom etnicznym i tradycyjnym, ale także nowym, należącym do współczesnej kultury wielkomiejskiej.
– Dziesiątki miejsc rozrzuconych po całej planecie, lata pracy... Wszystko podporządkowane jednej opowieści – mówił w wywiadzie dla Polityki w 2011 r.

– Moim celem jest stworzenie osobistej
wersji „antropologii sportu” – a nie po
prostu kolekcji zdjęć połączonych jednym ogólnym tematem.
Jedną z części projektu jest cykl
portretów mistrzów olimpijskich z lat
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w tym takich gwiazd
polskiego i światowego sportu, jak El-

żbieta Duńska-Krzesińska, Irena Szewińska, Jan Kowalczyk, Jan Szczepański, Józef Zapędzki, Zygmunt Smalcerz,
Józef Grudzień, Larysa Łatynina, Aleksandr Miedwied i wielu innych. Po zakończeniu projektu Beyond the Body
artysta planuje wydanie albumu. Patronat nad jego realizacją sprawują Polski
i Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Prace Gudzowatego doczekały się
licznych publikacji w kraju i za granicą,
m.in. Max, L’Equipe, Guardian, Newsweek, Forbes, Time, National Geographic Polska, Sportsweek. Jest on
także autorem kilku książek fotograficznych, z których najnowszą „Keiko”
wydała w zeszłym roku jedna z czołowych oficyn artystycznych, niemieckie
wydawnictwo Hatje Cantz.
Tomasz Gudzowaty konsekwentnie unika komentarzy na temat własnej twórczości, zdarzyło mu się jednak
wypowiedzieć w jednym z wywiadów
coś w rodzaju artystycznego credo: –
Czas ma wyjątkowo wysoką i wymierną wartość, ale czy naprawdę dlatego,
że ucieka tak szybko? Jak coś ulotnego
może mieć wartość? Myślę, że wartość
ma czas przeżyty. Fotografia pozwala
go zatrzymać i przeżywać wielokrotnie.
Chyba dlatego tak lubię swój zawód.

Marek Kondraciuk ze „Złotym Piórem”
Redaktor Marek Kondraciuk z Dziennika Łódzkiego zwyciężył w konkursie
dziennikarskim „Złote Pióro” organizowanym przez Polski komitet Olimpijski
i Klub Dziennikarzy Sportowych (KDS).
Nagrodę otrzymali także Majka Lisińska-Kozioł (Dziennik Polski) i Jakub Ciastoń (Gazeta Wyborcza).
Jedno z wyróżnień przypadło Redakcji Sportowej Polskiej Agencji Prasowej SA za wieloletnie i wszechstronne
relacjonowanie udziału polskich sportowców w imprezach krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem igrzysk olimpijskich.
W dziedzinie „media elektroniczne” uhonorowano Jacka Korczaka-
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Mleczko (www.pzpc.pl) i Tomasza Kalembę (Grupa Onet SA). „Nagrodę
Młodych” odebrał Artur Gac z krakowskiego Dziennika Polskiego.
Konkurs „Złotego Pióra” nosi imię
wieloletniego prezesa KDS, płk. Edwarda Woźniaka. Patronem „Nagrody Młodych” dla dziennikarzy, którzy do dnia
zgłoszenia do konkursu nie ukończyli
30. roku życia, jest znany dziennikarz
łódzki, wieloletni działacz KDS – Wiesław Kaczmarek.
Tradycja konkursów dziennikarskich sięga 1935 r. Właśnie wtedy Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego przyznał po raz pierwszy nagrodę dzienni-

karską Wiktorowi Junoszy Dąbrowskiemu. Po raz pierwszy z nazwą konkursu
„Złotego Pióra” spotykamy się w 1938
r., kiedy Związek Dziennikarzy Sportowych RP ufundował po raz pierwszy
tę nagrodę dla dziennikarza roku, a jej
laureatem został Jan Erdman. Przed
wybuchem II wojny światowej kolejnym zdobywcą „Złotego Pióra” został
Wiktor Junosza Dąbrowski.
Konkurs reaktywowano w 1958 r.
– laureatem został wtedy Bohdan Tomaszewski, który powtórzył sukces
rok później. Trzy razy pierwsze nagrody stały się udziałem Krzysztofa Blautha (1964, 1967 i 1972) oraz Witolda
Duńskiego(1965, 1968 i 1973).

Wypływali dziewięć medali mistrzostw świata szkół
Sukcesem zakończył się start biało-czerwonych w mistrzostwach świata
szkół ISF w pływaniu w izraelskiej Herzliyi.
Reprezentanci Polski, członkowie Szkolnego Związku Sportowego wywalczyli
w rywalizacji indywidualnej osiem medali: 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe oraz brązowy wśród chłopców. Dziewczęta sklasyfikowano na czwartym miejscu.

Na najwyższym stopniu podium
stanęli: dwukrotnie Dominik Ciężkowski (200 m st. zmiennym i 100 motylkowym) oraz Diana Sokołowska (100 m st.
dowolnym). Srebrne medale wywalczyli: Katarzyna Szpucha (200 m st. zmiennym), Krzysztof Litwa (200 m st. zmiennym) oraz sztafeta 6x50 st. dowolnym
(Dominik Ciężkowski, Krzysztof Litwa,

Radosław Chupka, Konrad Safin, Józef
Tombarkiewicz, Kamil Karkut), natomiast brązowe Agata Magner (50 i 100
m st. grzbietowym).
W klasyfikacji drużynowej chłopców triumfowali Niemcy przed Turkami
i Polakami, a w konkurencji dziewcząt
Niemki przed Turczynkami, Chinkami
i Polkami.

Mistrzostwa świata szkól w Herzliyi. Fot. Marcin Czajko

Norweżka Marit Bjoergen
„królową nart”

Norweska biegaczka Marit Bjoergen wygrała plebiscyt „Król nart” w sezonie 2012/2013 zorganizowany przez
dziennikarzy specjalizujących się w narciarstwie klasycznym oraz biathlonie
i zrzeszonych w „Forum Nordicum”, którego wieloletnim członkiem jest red.
Jerzy Jakobsche, współredagujący biuletyn „Sport dla Wszystkich”.
Urodzona 21 marca 1980 r. znakomita narciarka zdobyła w sezonie przedolimpijskim pięć medali mistrzostw świata w Val di Fiemme. Złoto
wywalczyła w sprincie techniką klasyczną, biegu łączonym na 15 km, na
30 km klasykiem i w sztafecie oraz srebro na 10 km „łyżwą”.

Justyna Kowalczyk, zdobywczyni
Pucharu Świata uplasowała się w plebiscycie na piątym miejscu. Trzeciemu
zawodnikowi klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata w skokach Kamilowi
Stochowi przypadła dziewiąta lokata.
W plebiscycie „Król biathlonu”
triumfowała rodaczka Bjoergen –
Tora Berger. Młodsza o rok od Bjoergen, zdobyła Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ
oraz sześć medali mistrzostw świata
w Novym Meście. Złoto wywalczyła
w sztafecie mieszanej, biegu indywidualnym, na dochodzenie i w sztafecie, natomiast srebro w sprincie i rywalizacji ze startu wspólnego.

Sędziwy Japończyk
najstarszym

zdobywcą Everestu
80-letni Japończyk Yuichiro Miura jest najstarszym człowiekiem, któremu udało się wejść na najwyższy
szczyt świata – Mount Everest (8848
m). Miura wspinał się z 43-letnim synem Gotą. Mimo problemów z sercem osiągnął wierzchołek w wieku
70 lat oraz pięć lat później. Dotychczas najstarszą osobą, która zdobyła Mount Everest, był Nepalczyk Min
Bahadur Sherchan – w 2008 r. miał
76 lat.
Mieszkający w Aomori, na północy Japonii Miura był także pierwszą osobą na świecie, która zjechała
w 1970 r. na nartach ze zbocza Evere-
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stu, z wysokości 8000 m. W dorobku
ma także podobne wyczyny z najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. W tym roku himalaistyczny świat
świętuje 50. rocznicę zdobycia Czomolungmy. 29 maja 1953 r. na wierzchołek weszli jako pierwsi na świecie
Nowozelandczyk – sir Edmund Hillary i Szerpa z Dardżylingu – Tenzing
Norgay. Pierwszą osobą z Polski była
16 października 1978 r. Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka i trzecia
kobieta na świecie.

Najlepsi rolkarze Europy

rywalizowali o medale w Pruszkowie

Podróż poślubna
na Mount Everest
Na ciekawą podróż poślubną wybrał się w maju niespełna 40-letni
sopocianin mieszkający od dziesięciu lat w Warszawie – Piotr Cieszewski. W 60. rocznicę pionierskiego wejścia na Mount Everest (8848 m) stanął
na szczycie najwyższej góry świata.
Jego niedawno poślubiona żona Ewelina w połowie kwietnia wspięła się
z uczestnikami międzynarodowej ekspedycji na Lobuche East (6117 m).
Cieszewski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego jest 36. Polakiem,
który osiągnął Mount Everest. Wcześniej wszedł na Aconcaguę (6962 m),
Kilimandżaro (5895 m), Mont Blanc
(4810 m) i Elbrus (5642 m), a na szczyt
Mount Everest zabrał ze sobą flagę
Szlachetnej Paczki (czerwona z białym
sercem) – akcji propagującej świąteczną pomoc dla najuboższych Polaków.

Na zdjęciu Michał Sulinowski
– uczestnik mistrzostw Europy
rolkarzy w Pruszkowie.
Fot. Artur Napiórkowski

Trzy medale, jeden srebrny i dwa
brązowe zdobyli w Pruszkowie reprezentanci Polski w mistrzostwach Europy Battle Warsaw 2013 w jeździe
na rolkach. Tytuł wicemistrzyni Starego Kontynentu przypadł w kategorii
Freestyle Classic Michałowi Sulinowskiemu, natomiast brąz w tej samej
kategorii – Klaudii Hartmanis oraz Sulinowskiemu w Battle Men.
W zawodach w Pruszkowie, piątej
edycji Mistrzostw Europy we freestyle’u
na rolkach w cyklu imprez WSSA (World
Slalom Skaters Association), największych rolkarskich w Polsce startowało 140 najlepszych zawodników z całej

Europy, którzy rywalizowali w czterech
kategoriach. Impreza ta zaliczana jest
do freestyleowej serii World Slalom Series – największego międzynarodowego turnieju w slalomie na rolkach. EFSC
Battle Warsaw 2013 jest również częścią Polish Slalom Series, czyli krajowej
serii zawodów.
Wyniki
Freestyle Classic (90-sekundowy przejazd między rzędami kubków w rytm
własnego programu muzycznego):
mężczyźni – 1. Romain Lebois (Francja), 2. Michał Sulinowski (Polska), 3.
Aleksander Timczenko (Rosja); kobiety
– 1. Daria Kuzniecowa (Rosja), 2. Olga
Siemienichina (Rosja), 3. Klaudia Hartmanis (Polska)
Slides (zawody w hamowaniu): mężczyźni – 1. Kirył Riazancew (Rosja),
2.Ołeksiej Marceniuk (Ukraina), 3.Carlos Nelson (Hiszpania); kobiety – 1.
Olga Fokina (Rosja), 2. Natalia Krykowa
(Rosja), 3. Maria Dybiszewa (Ukraina)
Speed slalom (slalom na czas): mężczyżni – 1. Simone Nai Oleari (Włochy),
2. Diego De Araujo (Włochy), 3. Yohan
Fort (Francja); kobiety – 1. Cristina Rotunno (Włochy), 2. Barbara Bossi (Włochy), 3. Kristina Łysenko (Rosja)
Battle (zawody we freestyle’u): mężczyźni – 1. Romain Lebois (Francja),
2. Alexandra Claris (Francja), 3. Michał
Sulinowski (Polska); kobiety – 1. Daria
Kuzniecowa (Rosja), 2. Maryna Boiko
(Ukraina), 3. Olga Siemienichina (Rosja)

Władimir Putin zniósł obowiązek wizowy

na duże imprezy sportowe w Rosji
Uczestnicy międzynarodowych
zawodów sportowych organizowanych w Rosji nie będą już musieli
ubiegać się o wizy – oznajmił prezydent Federacji Rosyjskiej, podpisując
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stosowny dekret. Osoby, które będą
chciały skorzystać z tego udogodnienia, sportowcy, trenerzy, działacze
oraz dziennikarze akredytowani przy
imprezach organizowanych przez Ro-

sję będą musieli mieć przy sobie ważny paszport oraz akredytację przyznaną przez organizatorów zawodów.
W najbliższych latach Rosja będzie
gospodarzem kilku ważnych imprez
sportowych, m.in. zimowych igrzysk
olimpijskich i paraolimpijskich w Soczi
w 2014 r. oraz piłkarskich mistrzostw
świata w 2018 r.

Richard Freitag zdobywcą nagrody SKOK ROKU 2012
Laureatem zorganizowanego po
raz jedenasty konkursu „Skok Roku”
został w 2012 r. Niemiec Richard Freitag. Konkurs wygrywa ten skoczek,
który uzyska najdłuższą odległość
we wszystkich konkursach indywidualnych zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata w roku kalendarzowym.
Na pomysł nagradzania zawodników wpadł przed laty dziennikarz Redakcji Sportowej Polskiego Radia To-

masz Zimoch. W roku 2012 odbyło się
26 konkursów. Po zliczeniu wszystkich odległości okazało się, że w 49
skokach Freitag uzyskał wynik 6565,5
m. Startował we wszystkich imprezach. Najdalej skoczył w Planicy –
212 m, a najkrócej w Lahti – 87 m.
Druga lokata przypadła Norwegowi
Andersowi Bardalowi, który miał wynik gorszy od Freitaga o 55,5 m. Bardal skoczył 6510 m. Trzecie miejsce

wywalczył Austriak Andreas Kofler
– 6264,5 m. Najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch był dziewiąty –
5723 m. W 2012 r. w indywidualnych
konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpiło 123 zawodników. Suma ich wszystkich skoków wynosi 250 106,5 m.
Jedynym polskim zwycięzcą konkursu jest Adam Małysz, któremu nagroda przypadła w 2007 r.

Tiger Woods najbogatszym sportowcem świata
Tiger Woods po rocznej przerwie ponownie uplasował się na
czele światowej listy najlepiej zarabiających sportowców świata, publikowanej przez czasopismo „Forbes”.
W 2012 r. amerykański golfista powiększył majątek dzięki kontraktom
reklamowym i premiom za wyniki
o 78,1 mln USD.
Za Woodsem znalazł się szwajcarski tenisista Roger Federer (71,5 mln

USD), a na trzecim – amerykański koszykarz Los Angeles Lakers Kobe Bryant (61,9 mln USD).
Najwyżej z piłkarzy – na ósmej pozycji – został sklasyfikowany Anglik
David Beckham (47,2 mln USD), który większość tej sumy otrzymał z tytułu kontraktów reklamowych. Dziewiąty jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo
(44 mln USD), a dziesiąty Argentyńczyk Lionel Messi (41,3 mln USD).

Zwycięzca poprzedniego rankingu, amerykański bokser Floyd Mayweather, tym razem musiał zadowolić się
14. lokatą (34 mln USD).
Na liście najbogatszych sportowców znalazły się tylko trzy kobiety –
tenisistki. Rosjanka Maria Szarapowa
(29 mln USD) zajęła 22., Amerykanka
Serena Williams (20,5 mln USD) – 68.,
a Chinka Na Li (18,2 mln USD) – 85.
miejsce.

Najmłodszy Instruktor Nurkowania M3 CMAS w Polsce
19 stycznia 2013 r. podczas corocznego zjazdu federacji CMAS „Kalatówki 2013” miała miejsce obrona
pracy pod tytułem „Wybrane wskazówki nurkowe dotyczące głębokich
nurkowań na różnych mieszankach
oddechowych w zimnych wodach,
na przykładzie własnych doświad-

czeń”. Do obrony przystąpił Adam
Słucki.
Komisja oceniła bardzo wysoko wartości merytoryczne jego pracy
oraz doceniła doświadczenie zdobyte
podczas kilkunastoletniej praktyki, nadając Adamowi Słuckiemu stopień Instruktor M3. Jest to najwyższe upraw-

nienie nurkowe federacji KDP/CMAS
na świecie. Tym samym Adam Słucki, mając zaledwie 28 lat, stał się najmłodszym płetwonurkiem z tak wysokimi uprawnieniami instruktorskimi
w Polsce. CMAS to międzynarodowa
federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z różnych stron świata.

Medalowe żniwa Polaków w mistrzostwach
Europy w Taekwondo-Do ITF
58 medali mistrzostw Europy
w Taekwon-Do ITF wywalczyli w Skovde reprezentanci Polski, potwierdzając
absolutną supremację Polskiego Taekwaondo-DO ITF na Starym Kontynencie. 33 krążki przypadły seniorom, a 25

juniorom. W łącznej klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na I miejscu.
Znakomicie w Skovde spisał się Jarosław Suska (MKS Lewart AGS Lubartów), zdobywając po raz dwudziesty
w historii swoich występów tytuł Mi-

strza Europy w indywidualnych układach formalnych. Reprezentanci Polski
– seniorki, seniorzy, juniorki i juniorzy
– zdobyli tytuły najlepszych drużyn
Mistrzostw Europy. Polska została wybrana najlepszym państwem zarówno
w kategorii seniorów, jak i juniorów.
W ME 2013 startowało 506 sportowców z 26 państw.

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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Czy każdy rodzi się Mistrzem?
Od kilkunastu miesięcy swoją działalność prowadzi Akademia
Drogi Sportowej. Działająca jako fundacja Akademia postawiła
sobie za cel przygotowanie i realizację programu badań predyspozycji dzieci i młodzieży do sportu. Tegoroczne lato było dla Akademii Drogi Sportowej czasem wytężonej pracy.
Zorganizowanie w pierwszych
dniach czerwca Strefy Akademii podczas 14. Pikniku Olimpijskiego, który
od wielu lat organizowany jest przez
Polski Komitet Olimpijski, to pierwsza
ważna prezentacja działań Akademii.
Podczas Pikniku Olimpijskiego
dzieci i młodzież mogły pobawić się
w poznawanie swoich predyspozycji
sportowych w specjalnie przygotowanej przez Akademię „Stacji sprawdź
predyspozycje”. Na kilku stanowiskach, obsługiwanych m.in. przez specjalistów teorii sportu i treningu
sportowego oraz lekarzy medycyny

sportowej, można było określić m.in.
poziom zdolności skocznościowych
i koordynacyjnych, poznać przewidywaną dorosłą wysokość ciała, ocenić siłę i zdolność jej różnicowania. Na
ich podstawie specjalnie przygotowany program komputerowy umożliwiał
wydrukowanie dyplomu uczestnictwa, na którym podane były dyscypliny sportu najbardziej wskazane dla
danego uczestnika.
Stacja nadzorowana była przez
prof. dr hab. Włodzimierza Starostę –
prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, świa-

Scena Strefy Akademii Drogi Sportowej. Fot. Akademia Drogi Sportowej
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towego eksperta w zakresie nauki
o ruchu i kinezjologii sportowej.
W strefie Akademii nie brakowało
innych atrakcji, licznych nagród i niespodzianek, także dzięki obecności
Partnerów Akademii. Niestety pogoda
nie dostosowała się do potrzeb imprezy plenerowej i ulewny deszcz, który
zalał całą Warszawę, przerwał po niespełna dwóch godzinach wydarzenia
Pikniku Olimpijskiego, w tym Strefy
Akademii Drogi Sportowej.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
realizowanym przez Akademię była
konferencja naukowa zorganizowana
wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Motoryki Sportowej pod
nazwą „Kryteria doboru kandydatów
do sportu”.
Konferencja zorganizowana 27
czerwca w siedzibie PKOl zgromadziła

Organizatorzy konferencji. Fot. Akademia Drogi Sportowej

liczne grono lekarzy i naukowców, zainteresowanych poruszaną przez Akademię tematyką.
Ze strony zespołu Akademii Drogi
Sportowej udział w konferencji wzięli:
 profesor Włodzimierz Starosta –
jej współorganizator, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia
Motoryki Sportowej, na co dzień
związany z Instytutem Sportu
w Warszawie,
 profesor Anna Siniarska-Wolańska
– wybitna specjalistka w zakresie
biologii i ekologii człowieka, zajmująca się m.in. antopometrią,
na co dzień związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska – prezes Polskiego Towarzystwa Ringo, lekarz sportowy,
specjalizująca się m.in. w chorobach wewnętrznych i biochemii
sportowej,
 Zbigniew Pacelt – olimpijczyk, trener, działacz sportowy, poseł, były
wiceminister sportu,
 dr Wiesław Tomaszewski – prezes zarządu Fundacji Edukacji Me-

dycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki
i Kultury „Ars Medica”,
 dr Janusz Jurczyk – znany alergolog i pediatra, na co dzień związany z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej,
 dr Paweł Wiśniewski – reprezentujący Instytut Analiz Genetycznych
Inagen.
Konferencja umożliwiła przedyskutowanie przygotowanego przez
Akademię programu badań predyspozycji do sportu. Program ten noszący nazwę „Testu Złotego” – zawierający
kryteria doboru kandydatów do sportu, ma solidne podstawy naukowe,
aby stać się ogólnopolskim testem
preselekcyjnych badań predyspozycji
do sportu.
Konferencja odbyła się przy współudziale Polskiego Komitetu Olimpijskiego, m.in. ze środków Solidarności
Olimpijskiej.
A co do pytania przedstawionego przez nas w tytule, to z pewnością budzi ono kontrowersje. Wierzymy jednak, że każdy młody człowiek

ma określone zdolności, które po ich
rozpoznaniu i rozwinięciu, przy odpowiedniej determinacji i wytrwałej
pracy, umożliwią mu osiągnięcie poziomu mistrzowskiego. Bo mistrzem
może być zwycięzca rywalizacji na poziomie szkoły, województwa czy kraju.
Każdy ma szansę cieszyć się z osiągniętego, nawet niewielkiego sukcesu, a przede wszystkim rozwijać swoje
zdolności psychoruchowe i entuzjazm
do doskonalenia się w zakresie aktywności fizycznej, w tym też sportu.
A o to przecież chodzi.
Fundacja Akademii Drogi Sportowej to inicjatywa, która kierowana jest
przez grono wybitnych osób, zrzeszonych w jej Radzie. Radę Fundacji stanowią: profesor Włodzimierz Starosta,
poseł Zbigniew Pacelt, prezes KFSdW
Antoni Bara oraz prezes zarządu „Ars
Medica” dr Wiesław Tomaszewski.
Wszystkich
zainteresowanych
współpracą z Akademią prosimy
o kontakt. Więcej o Akademii Drogi
Sportowej na naszej stronie www.akademiadrogisportowej.pl.
■ mgr Andrzej Krzepiński
prezes Fundacji Akademii Drogi Sportowej
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XIV Piknik Olimpijski na Kępie Potockiej – Soczi 2014
W niedzielę 9 czerwca 2013 r. Warszawiacy tłumnie przybyli na Kępę Potocką, gdzie po raz 14. odbywał się
Piknik Olimpijski. W tym roku motywem przewodnim były zimowe igrzyska olimpijskie Soczi 2014, ale tradycyjnie reprezentowane były wszystkie
dyscypliny sportowe. Każda kusiła odwiedzających efektownymi pokazami
i konkursami, a bohaterami byli oczywiście olimpijczycy, którzy chętnie
włączali się w rywalizację ze zwykłymi
śmiertelnikami.
Niestety, nagłe załamanie pogody
ok. godz. 14:00 pokrzyżowało plany.
Ale dane statystyczne są bardzo obiecujące. Podczas pierwszych dwóch
godzin funkcjonowania imprezy teren Kępy Potockiej odwiedziło 25 tys.
ludzi. Do Polskiego Komitetu Olimpijskiego bezpośrednio po zakończeniu
pikniku napływały prośby o powtórzenie imprezy – lub chociażby jej części,
co świadczy o rozbudzonych apetytach na unikatowe atrakcje sportowe.
Kilka zestawień statystycznych potwierdzających ogromną skalę imprezy (dane organizatora):
 25 tys. uczestników odwiedziło teren Kępy Potockiej – organizatorzy oszacowali, że gdyby nie sytuacja pogodowa liczba ta mogłaby
wzrosnąć do 60–70 tys.
 Około 250 specjalistów z różnych
dyscyplin z terenu całej Polski
uczestniczyło czynnie w tworzeniu
oferty sportowej.
 Około 50 wolontariuszy i ponad
100 pracowników technicznych
wspierało imprezę.
 Blisko 200 medalistów olimpijskich
wzięło udział w zabawie.
 Na nagrody sportowe rozdysponowano blisko 12 tys. gadżetów, 800
medali i wręczono 2000 okolicznościowych dyplomów.
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Fot. Tomasz Jakubiec

 10 750 napojów wypito i 4000 piknikowych porcji żywieniowych zjedzono.
 Ponad 2 km banerów reklamowych
i kilkadziesiąt innych nośników promocyjnych rozwieszono.
 5 stacji telewizyjnych, 3 ogólnopolskie rozgłośnie radiowe i największe portale internetowe przeprowadziły transmisję z imprezy.
 50 litrów deszczu na m2 spadło
podczas imprezy oraz grad.
Kajaki na wodę
Część kajakową zorganizowało Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa we współpracy z Komisją Turystyki i Rekreacji PZKaj, Warszawskim
Akademickim Klubem Kajakowym Habazie, Kajakowym Patrolem św. Franciszka oraz licznymi wolontariuszami
i pasjonatami kajakarstwa. Zabezpieczenie ratownicze zapewniła Prewencyjna Drużyna Kujawsko-Pomorskiego WOPR.
Program promujący kajakarstwo
podczas pikniku obejmował: turniej
kajak-polo (piłki kajakowej), pokazy
Fot. Tomasz Jakubiec

freestyle’u kajakowego, kajakowy rodzinny tor przeszkód, gry i zabawy ekologiczne w ramach akcji „Nie pływam
w śmieciach”, szkółkę kajakową dla
dzieci, wypożyczalnię sprzętu kajakowego, zabawę w kulach wodnych.
Przebojem stoiska kajakowego
była szkółka dla najmłodszych. Dzieci w kajakach jednoosobowych, pod
okiem instruktorów, odbywały podstawowe szkolenie i pierwszą wycieczkę
kajakową. Każde otrzymało od Komisji
Turystyki i Rekreacji PZKaj odznakę zachęcającą do zdobywania wprowadzonych w tym roku odznak turysty KAJtek – jako formy wyróżniania młodych
adeptów kajakarstwa. Podobnie kula
wodna jak co roku stanowiła ogromną atrakcję dla najmłodszych – kolejka
chętnych do skorzystania z niej wydłużała się z minuty na minutę.
Zainteresowanie wzbudzała również rodzinna konkurencja – kajakowy tor przeszkód. Załoga składająca
się z osoby dorosłej i dziecka, płynąc
kanadyjką, miała za zadanie zebrać
w limicie czasu jak najwięcej śmieci rozmieszczonych na wodnej trasie.
Następnie każda załoga zdobywała
dodatkowe punkty na brzegu w konkurencji biegu w płetwach, w ramach
akcji „Nie pływam w śmieciach” prowadzonej przez Kajakowy Patrol św.
Franciszka z Drohiczyna.
Gwałtowne opady deszczu i gradu skutecznie zniechęciły do dalszej
zabawy. Warto jednak zauważyć coraz
większe zainteresowanie uczestników
pikniku różnymi formami sportu. Gdyby nie konieczność przerwania realizacji programu prawdopodobnie w tym
roku frekwencja byłaby rekordowa.
Organizatorzy zapraszają na jubileuszowy 15. Piknik Olimpijski w 2014 r.
■ Elżbieta Jaworska

witryna

księgarska

Bogdan Tuszyński
To nie jest kolejna książka tego niezwykle zasłużonego, nie tylko dla polskiego sportu, dziennikarza. To książka poświęcona właśnie Jemu. Znalazły się w niej wspomnienia dziennikarzy, którzy wyszli z Jego „szkoły”, a dziś
zaliczają się do czołówki komentatorów sportowych.
O Tuszyńskim piszą w tej pamiątkowej książce Jego koledzy i znakomici sportowcy.
„Hallo, tu helikopter! – te słowa Bogdana Tuszyńskiego elektryzowały młodzież, kiedy i ja rozpoczynałem przygodę z kolarstwem. Wyścig Pokoju oraz Tour de

Gramy dalej

Alessandro Del Piero
Na polskich pólkach księgarskich pojawiło się
pierwsze tłumaczenie na świecie książki piłkarskiego
wirtuoza Alessandro Del Piero. W szkolnym wypracowaniu napisał, że w przyszłości chciałby być elektrykiem, bo taki zawód wykonywał jego ojciec, kucharzem lub kierowcą ciężarówki. Został piłkarzem, bo tak

Pologne to były dla mnie bardzo ważne etapy nie tylko
sportowej kariery, ale także drogowskazy na całe życie”
– napisał wicemistrz olimpijski z Moskwy 1980 w indywidualnym wyścigu szosowym Czesław Lang.
Właśnie ten znakomity sportowiec z zawsze pogodną twarzą oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzej Kraśnicki przyczynili się do tego, że ta pozycja
pojawiła sie na rynku. Serdeczne dzięki.

chciał los. I to podziwianym przez miliony fanów futbolu.
Włoch opowiada w książce, co jest dla niego najważniejsze w życiu, pisze więc o talencie, pasji, przyjaźni, wytrwałości, uczciwości, pięknie, duchu drużyny, poświęceniu, stylu i wyznaniu.

Tyler Hamilton i Daniel Coyle

Wyścig tajemnic
W „Wyścigu tajemnic” mistrz olimpijski Tyler Hamilton
oraz autor bestselerowych książek poświęconych kolarstwu Daniel Coyle odsłaniają tajemnice i brutalną prawdę,
które doprowadziły do zrzucenia z postumentu kolarskiego herosa, Amerykanina Lance’a Armstronga. Ujawnili

Michał Wyrwa
Michał Wyrwa przedstawił historię niespełna siedemdziesięcioletniej tradycji największego klubu
sportowego w regionie. Dzięki niej kibice sportowi zapoznają się z kulisami najważniejszych meczów pił-

mroczną stronę kolarstwa oraz wyścigu kolarskiego Tour
de France. Hamilton przez osiemnaście miesięcy opisywał
ze wszystkimi szczegółami historię swojej kariery. Wcześniej powiedział – przepraszam. Tak się cieszę, że w końcu
mogę to powiedzieć. Milczałem przez tyle lat.

W cieniu Śląska

karzy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław.
Wiele w niej niepublikowanych dotychczas anegdot,
oddających atmosferę tamtych lat nie tylko na Dolnym
Śląsku, lecz i w całej piłkarskiej Polsce.

Witold Duński

Konno po sławę
Leksykon Jeździectwa Polskiego
Solidarnym w pracy, w walce, w zwycięstwie koniom i jeźdźcom
poświęcił wiekopomną,
kolejną zakrojoną na
szeroką skalę publikację Witold Duński. W dwóch tomach (łączna waga 5 kg)
przedstawił w niespotykanej dotychczas skali historię polskiego jeździectwa. Opisał szczegółowo zasługi
hodowców, trenerów i zawodników, którzy rozsławiali
imię Polski na całym świecie. W leksykonie nie zabrakło
bohaterskich dokonań polskich jeźdźców w chwilach,

gdy przyszło im bronić Ojczyzny. Wielu z nich poległo,
wielu zostało zamordowanych w II wojnie światowej.
Wcześniej ukazała się Ilustrowana Encyklopedia
Polskich Medalistów Olimpijskich i Paraolimpijskich
„Od Paryża 1924 do Aten 2004”, będącą jedyną tego
rodzaju na świecie. Urodzony w 1932 r. Witold Duński to jeden z najznakomitszych polskich dziennikarzy sportowych. Pisał w „Po prostu”, „Głosie Wybrzeża”,
„Nowej wsi”, „Przeglądzie Sportowym”, „ITD”, „Świecie”,
„Sportowcu”, „Interpressie”, „Wiadomościach Sportowych”, „Expressie Wieczornym-Kulisach” i „Przeglądzie
tygodniowym”.

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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