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W roku 2014 będziemy obchodzić kilka okrągłych rocznic. 25 lat temu odbyły się w Polsce 
pierwsze po wojnie demokratyczne wybory. 15 lat temu Polska stała się członkiem NATO. 10 lat 
temu przystąpiła do Unii Europejskiej, a 25 maja 2014 r. odbędą się wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego. Najbliższy rok można więc nazwać proeuropejskim.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, działająca na niwie upowszechniania sportu w ca-
łym społeczeństwie, również odnotowuje ważny jubileusz. W 2014 r. odbędzie się VI Europej-
ski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrany zostanie jubileuszowy XX Spor-
towy Turniej Miast i Gmin. 20 lat to szmat czasu i kawał historii. Tym razem turniej odbędzie się 
w zmienionym terminie 17–23 maja 2014 r., aby nie kolidował z odbywającymi się wyborami do 
Europarlamentu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostrzegając wieloraki wymiar społeczny organizowanego 
przez KFSdW Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, zaproponowało wykorzystanie tej 
imprezy do promowania na niwie sportu postaw proeuropejskich.

Dlatego Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się jak co roku do samorządów te-
rytorialnych – bezpośrednich organizatorów imprez wchodzących w skład Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich – z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, tury-
stycznego i rekreacyjnego. Programu, który przyciągnie wielu chętnych nie w celu zwiększenia 
statystyk, ale z prawdziwej potrzeby uprawiania aktywności fizycznej – przede wszystkim dla sie-
bie, ale i dla dobra gminy, miasta, województwa.

KFSdW proponuje zorganizowanie „Dni Rekreacji i  Sportu Powszechnego” w  przedszkolach, 
szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, 
w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą swojej zało-
dze odpowiednie warunki do uprawiania aktywności ruchowej – zakładany cel zostanie osiągnięty.

A w 2014 r. wszystkim członkom Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, naszym sympaty-
kom, działaczom, dzięki którym realizujemy swój program, bezimiennym wolontariuszom, któ-
rzy zawsze ruszają z pomocą oraz czytelnikom biuletynu „Sport dla wszystkich” życzymy wytrwa-
łości, aktywności, pomysłowości, rozmachu działań, niezmąconej wiary w potrzebę działania na 
rzecz innych oraz ogromnej satysfakcji z prowadzonej działalności.
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 Temat numeru 

5 VI Europejski Tydzień Sportu 
dla Wszystkich – XX Sportowy 
Turniej Miast i Gmin

 W roku 2014 w zmienionym 
terminie – od 17 do 23 maja 
– KFSdW organizuje swoją 
sztandarową, jubileuszową 
imprezę

 Z życia federacji 

8 V Europejski Tydzień Sportu 
dla Wszystkich – XIX Sportowy 
Turniej Miast i Gmin 2013

 Ogólnopolskie podsumowanie 
13 września 2013 r. na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach

10 IV Polonijny Festiwal Sportu 
Powszechnego

 27–29 listopada 2013 r. miasto 
Zamość było gospodarzem 
sportowych zmagań oraz 
polonijnych spotkań

12 XV Ogólnopolski Festiwal 
Sportów Wodnych

 5–8 grudnia 2013 r. w Zamościu 
odbywały się: turniej kajak-polo, 
zawody pływackie dla dzieci, 
pokazy ratownictwa wodnego 
oraz freestyle’u kajakowego

14 Historia Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej – 
cz. 1

 3 maja 1957 r. powstało TKKF. 
I z sukcesem działa do dziś. 
I część zawiera streszczenie 
30 lat działalności

18 Program TKKF na rok 2014
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programu przedstawia Ryszard 
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 Jedyna (w Toruniu i w kraju) 
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23 Co słychać w PTTK?
 14–15 września 2013 r. 

w Warszawie odbył się XVIII Walny 
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fizyczna a różnice i nierówności 
społeczne”, posiedzenie zarządu 
PGSI, delegacja SALOS RP 
z wizytą w Rzymie

28 Podsumowanie roku 2013 
w Krajowym Zrzeszeniu LZS
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środowisku, sportowcom i 
kibicom. Kolejne igrzyska odbędą 
się w Rio de Janeiro
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VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XX Sportowy Turniej Miast i Gmin
17–23 maja 2014 r.

Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Do dyrektorów przedszkoli, szkół i rektorów wyższych uczelni
Do dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów i dyrektorów spółek
Do właścicieli firm prywatnych
Do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, 
działaczy sportowych, działaczy turystycznych i animatorów 
kultury fizycznej

W  roku 2014 po raz szósty, ale 
w  zmienionym z  ważnych względów 
terminie – od 17 do 23 maja – Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich orga-
nizuje Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich, w  ramach którego roze-
grany zostanie jubileuszowy XX Spor-
towy Turniej Miast i Gmin. Tradycyjnie 
głównym celem imprezy jest aktywi-
zacja ruchowa jak największej liczby 
naszych obywateli, szczególnie tych, 
którzy nie uprawiają sportu, nie ćwi-
czą codziennie, nie prowadzą aktyw-
nego fizycznie trybu życia.

O  objęcie podobnie jak w  roku 
ubiegłym Honorowym Patronatem 
największej imprezy sportu maso-
wego w  Polsce KFSdW zwróciła się 
do prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego, a  o  patronat medial-
ny wystąpi do TVP i  Polskiego Radia. 
Ogólnopolska inauguracja impre-
zy zaplanowana jest 17 maja 2014 r. 
w Ełku.

 Lata 1995–2008 
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest 

polską wersją Światowego Dnia Spor-
tu – Challenge Day, organizowane-
go corocznie przez TAFISA (The Asso-
ciation For International Sport for All) 
w  ostatnią środę maja. W  imprezie 
międzynarodowej zgłoszone miasta 
są losowane w  pięciu grupach, w  za-
leżności od liczby mieszkańców, a ry-

walizacja odbywa się w  parach. Je-
dynym kryterium oceny jest procent 
liczby startujących mieszkańców da-
nego miasta. Challenge Day do tej 
pory rozgrywany jest na tych samych 
zasadach. Kilka polskich miast regular-
nie startuje w tej imprezy (m.in. Toruń, 
Dąbrowa Górnicza).

Założenia organizacyjno-progra-
mowe i  regulamin polskiego Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin opracowa-
ne zostały w Towarzystwie Krzewienia 
Kultury Fizycznej, które organizowa-
ło trzy pierwsze edycje turnieju w  la-
tach 1995–1997. Od IV edycji w  roku 
1998 organizatorem Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin jest Krajowa Fede-
racja Sportu dla Wszystkich.

Niezmiennie głównymi celami im-
prezy są:

 � Promowanie zdrowego stylu ży-
cia oraz aktywności ruchowej 
jako najlepszej formy spędzania 
wolnego czasu oraz integracji ro-
dzinnej.

 � Promowanie aktywności rucho-
wej wśród osób w  każdym wieku 
i o różnym poziomie sprawności fi-
zycznej jako antidotum na patolo-
gie społeczne i  zdrowotne, w  tym 
agresję, frustrację i nudę.

 � Rozbudzenie potrzeby systema-
tycznego ćwiczenia u  osób nieak-
tywnych ze wszystkich środowisk, 
grup zawodowych i społecznych.

 � Poszerzenie i  wzmocnienie współ-
pracy władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw, placówek oświa-
towo-wychowawczych w obszarze 
sportu powszechnego i promowa-
nia zdrowego trybu życia.
Sportowy Turniej Miast i  Gmin 

w  latach 1995–2008 (14 edycji) roz-
grywany był jako impreza jednodnio-
wa. W  latach 1999–2005 Patronat 
Honorowy nad turniejem sprawo-
wał prezydent RP Aleksander Kwa-
śniewski. Uroczyste podsumowania, 
wręczanie nagród laureatom od-
bywały się w  pałacu prezydenckim 
w  Warszawie. Telewizja Polska – pa-
tron medialny STMiG prowadziła bez-
pośrednie relacje na żywo z przebie-
gu turniejów w 2002 r. – Zielona Góra 
i w 2003 r. – Bochnia.

 Lata 2009–2013
Od roku 2009 zmodyfikowany zo-

stał regulamin Sportowego Turnie-
ju Miast i  Gmin oraz wydłużony czas 
jego rozgrywania do tygodnia (od 26 
maja do 1 czerwca – od Dnia Matki do 
Dnia Dziecka). Od tego czasu impreza 
została przemianowana na Europejski 
Tydzień Sportu dla Wszystkich – Spor-
towy Turniej Miast i  Gmin. Pierwszy 
Europejski Tydzień Sportu dla Wszyst-
kich w  2009 r. objął Patronatem Ho-
norowym wicepremier Waldemar 
Pawlak.

Mimo że inicjatywa rozszerze-
nia formuły Światowego Dnia Spor-
tu Challenge Day wyszła z  TAFIS-y, 
oprócz Polski żaden z  krajów człon-
kowskich nie przystąpił do jej reali-
zacji w praktyce. Challenge Day dalej 
rozgrywany jest na starych zasadach.
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W  latach 2009–2013 Krajowa Fe-
deracja Sportu dla Wszystkich na zle-
cenie Ministerstwa Sportu i  Turysty-
ki organizowała Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich, w ramach któ-
rego rozgrywane były kolejne edycje 
Sportowego Turniej Miast i Gmin. Co 
roku średnio startowało w  nim 500 
miast i gmin z całego kraju, a w naj-
rozmaitszych formach aktywności 
ruchowej udział brało ponad 2 mln 
osób. Turniej niewątpliwie stał się 
największą imprezą sportu masowe-
go w Polsce i prawdopodobnie w Eu-
ropie.

Organizację turnieju, weryfika-
cję wyników oraz ocenę na szcze-
blu krajowym co roku prowadzi 
Centralna Komisja Turniejowa po-
woływana przez zarząd Krajowej Fe-
deracji Sportu dla Wszystkich. Pro-
mocją i  koordynacją turnieju na 
szczeblu wojewódzkim zajmują 
się wojewódzkie komisje turniejo-
we powoływane przez zarządy wo-
jewódzkie TKKF. Na szczeblu gminy 
miejskiej lub wiejskiej organizato-
rem turnieju jest samorząd teryto-
rialny, który powołuje własnego ko-
ordynatora albo zleca to zadanie 
wybranej jednostce organizacyjnej 
lub stowarzyszeniu kultury fizycznej 
na swoim terenie.

W turnieju startować mogą wszy-
scy mieszkańcy danego miasta lub 
gminy – osoby dorosłe, ale i  przed-
szkolaki, uczniowie, studenci, pracow-
nicy działających tam firm, a  także 
wczasowicze. Warunkiem zaliczenia 
uczestnictwa w  turnieju jest udział 
w  zorganizowanych imprezach tur-
niejowych: grach sportowych, zawo-
dach (np. wędkarskich, tanecznych), 
turystyce lub innej formie aktywności 
ruchowej.

Rywalizacja ogólnopolska odby-
wa się w 6 grupach:
I grupa – do 5 tys. mieszkańców
II – od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców
III – od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców
IV – od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców
V – od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców
VI – powyżej 100 tys. mieszkańców

Kryteria decydujące o  punktach 
zdobytych przez dane miasto lub 
gminę:
1. Stosunek łącznej liczby osób star-

tujących w  imprezach turniejo-
wych do ogólnej liczby mieszkań-
ców (w %)

2. Iloczyn liczby zorganizowanych 
imprez turniejowych i  liczby dni, 
w których te imprezy zostały prze-
prowadzone.

3. Łączna liczba startujących w  te-
stach Coopera przeprowadzonych 
w ramach turnieju.

Sportowy Turniej Miast i  Gmin 
był dofinansowywany w  różnej wy-
sokości ze środków budżetowych 
najpierw Urzędu Kultury Fizycznej 
i  Turystyki, później UKFiS, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i  Sportu, 
a  obecnie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Zawsze większość tych środ-
ków przeznaczano na zakup nagród 
dla laureatów. Najlepsze miasta 
i  gminy oprócz pamiątkowych pla-
kiet – dyplomów otrzymywały na-
grody w  postaci sprzętu sporto-
wego. Bezpośrednimi odbiorcami 
sprzętu mogły być tylko stowarzy-
szenia kultury fizycznej lub inne or-
ganizacje posiadające osobowość 
prawną, wokół których skupiało się 
życie sportowe danego terenu, wy-
typowane przez władze zwycięskich 
miast i gmin.

Dofinansowanie MSiT w roku 2013 
wyniosło 800 tys. zł (20% kosztów cał-
kowitych, które poniosły samorządy 
terytorialne na organizację turnieju). 
Nagrody w  postaci sprzętu sporto-
wego na kwotę 450 tys. PLN otrzyma-
ło 150 uczniowskich klubów sporto-
wych i  innych stowarzyszeń kultury 
fizycznej ze 100 miast i gmin na tere-
nie całego kraju.

W V Europejskim Tygodniu Spor-
tu dla Wszystkich – XIX Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 2013 – objętym 
Patronatem Honorowym przez pre-
zydenta RP Bronisława Komorow-
skiego sklasyfikowano 463 miasta 
i gminy, w których wystartowało po-
nad 1,5 mln osób. Ogólnopolska In-

auguracja odbyła się 26 maja 2013 r. 
w  Chorzowie, a  podsumowanie 13 
września 2013 r. na Zamku Królew-
skim w  Niepołomicach (patrz: rela-
cja na str. 8). W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

 Rok 2014 
W bieżącym roku rozegrany zosta-

nie jubileuszowy XX Sportowy Turniej 
Miast i Gmin. W tym roku zbiegają się 
również ważne „europejskie” rocznice:
X-lecie członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej,
XV-lecie członkostwa Polski w NATO,
XXV-lecie demokratycznych wybo-
rów w Polsce.

Ponadto 25 maja 2014 r. odbędą 
się wybory do Parlamentu Europej-
skiego.

Ministerstwo Sportu i  Turystyki, 
dostrzegając znaczenie organizowa-
nego przez Krajową Federację Spor-
tu dla Wszystkich Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich, jego 
wieloraki wymiar społeczny, zapropo-
nowało wykorzystanie tej imprezy do 
promowania na niwie sportu postaw 
pro europejskich. W związku z tym 11 
października 2013 r. odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej i  De-
partamentu Sportu dla Wszystkich Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki z przed-
stawicielami Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Na spotkaniu obec-
ny był przedstawiciel zarządu KFS-
dW. Spotkanie zwieńczyło podpisa-
nie porozumienia o współpracy w tej 
kwestii między ministerstwami. Usta-
lono również termin VI Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla Wszystkich – 
XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
2014 – impreza odbędzie się 17–23 
maja 2014 r.

 Podziękowanie 
 i apel o pomoc 

Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich oraz Centralna Komisja 
Turniejowa wyraża serdeczne po-
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dziękowanie władzom samorządo-
wym i wszystkim mieszkańcom miast 
i gmin uczestniczącym w każdej edy-
cji turnieju. Szczególnie słowa uzna-
nia skierowane są pod adresem bez-
pośrednich organizatorów imprez: 
działaczy stowarzyszeń kultury fi-
zycznej, pracowników samorządo-
wych, dyrektorów szkół i przedszkoli, 
nauczycieli, trenerów, prezesów klu-
bów sportowych, wolontariuszy. Bez 
ich zaangażowania i  pracy osiągnię-
cie tego imponującego wyniku nie 
byłoby możliwe.

Dlatego Krajowa Federacja Spor-
tu dla Wszystkich zwraca się ponow-
nie do samorządów terytorialnych 
o  wykorzystanie wielorakiego wy-
miaru społecznego tej imprezy do 
promowania na niwie sportu po-
staw pro europejskich. Zwracamy się 
z  apelem o  przygotowanie bogate-
go programu sportowego, turystycz-
nego i  rekreacyjnego. Proponujemy 
zorganizowanie „Dni Rekreacji i Spor-
tu Powszechnego” w  przedszkolach, 
szkołach, uczelniach, jednostkach 
wojskowych, jednostkach ochotni-
czych straży pożarnych, w drużynach 
harcerskich. Gdy kierownictwa firm, 
zakładów pracy i  urzędów stworzą 
warunki dla swojej załogi do aktyw-
ności ruchowej – osiągniemy zakła-
dany cel.

 Fragmenty regulaminu 

Uczestnictwo
5.1 W  Sportowym Turnieju Miast 

i  Gmin startować mogą wszy-
scy mieszkańcy danego miasta 
lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, 
przedszkolaki, uczniowie szkół, 
studenci, pracownicy działających 
tam firm, żołnierze, strażacy, poli-
cjanci, harcerze, wczasowicze itp.

 Warunkiem zaliczenia uczestnic-
twa w  turnieju jest czynny udział 
w  imprezach turniejowych zor-
ganizowanych w  ramach VI Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich.

5.2 Imprezą turniejową zaliczaną do 
klasyfikacji generalnej jest wyda-

rzenie o  charakterze sportowo-
-rekreacyjnym lub turystycznym, 
będącym formą aktywności ru-
chowej:
• zorganizowane specjalnie 

w ramach VI Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich,

• odbywające się w  okresie od 
17 do 23 maja 2013 r.,

• zorganizowane przez miasto/
gminę na własnym terenie ad-
ministracyjnym, trwające co 
najmniej jedną godzinę.

5.3 Nie będą zaliczane jako imprezy 
turniejowe np.: 
• imprezy kulturalne: zwiedza-

nie muzeów, wystawy, koncer-
ty, pokazy filmowe itp.,

• programowe lekcje wycho-
wania fizycznego oraz regula-
minowe przerwy w  zajęciach 
szkolnych,

• mecze ligowe i  treningi spor-
towe,

• nabożeństwa religijne, proce-
sje, pielgrzymki itp.

5.4 Uczestnikami turnieju zaliczanymi 
do liczby startujących mogą być 
osoby biorące czynny i świadomy 
udział w imprezie turniejowej.

Osoba startująca w  turnie-
ju może brać udział w  wielu impre-
zach rekreacyjno sportowych zor-
ganizowanych na terenie tej samej 
miejscowości przez różnych organi-
zatorów i każdorazowo mieć zaliczo-
ne uczestnictwo. W imprezach, a nie 
konkurencjach w  ramach tej samej 
imprezy!!!

Do startujących nie można zali-
czać widzów – kibiców.

 Ocena wyników 

Punktacja w ramach kryteriów 1 i 2
– za 1 miejsce: liczba punktów rów-

na liczbie sklasyfikowanych miast 
i gmin w danej grupie plus 1 pkt.

– za 2 miejsce: liczba punktów rów-
na liczbie sklasyfikowanych miast 
i gmin w danej grupie minus 1 pkt.

– za 3 miejsce: liczba punktów rów-
na liczbie sklasyfikowanych miast 

i gmin w danej grupie minus 2 pkt. 
itd.

Punktacja w ramach kryterium 3
– za 1 miejsce: liczba punktów rów-

na liczbie sklasyfikowanych miast 
i  gmin w  danej grupie, które zor-
ganizowały (potwierdzony listą 
startujących) test Coopera, plus 
1 pkt.

– za 2 miejsce: liczba punktów rów-
na liczbie sklasyfikowanych miast 
i  gmin w  danej grupie, które zor-
ganizowały (potwierdzony listą 
startujących) test Coopera, minus 
1 pkt.

– za 3 miejsce: liczba punktów rów-
na liczbie sklasyfikowanych miast 
i  gmin w  danej grupie, które zor-
ganizowały (potwierdzony listą 
startujących) test Coopera, minus 
2 pkt. itd.
Wynik łączny, decydujący o kolej-

ności w  każdej grupie, będzie sumą 
punktów uzyskanych przez startują-
ce miasta i gminy w trzech wymienio-
nych kryteriach.

■ Zarząd Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich

* * *
Regulamin i  wszystkie infor-

macje o  VI Europejskim Tygodniu 
Sportu dla Wszystkich – XX Spor-
towym Turnieju Miast i Gmin 2014 
znajdują się na stronie interneto-
wej Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich www.federacja.com.pl

Formularze elektroniczne:
STMIG-ZGŁOSZENIE,
STMIG-SPRAWOZDANIE,
STMIG-COOPER będą udostępnio-
ne do pobrania na stronie www.fe-
deracja.com.pl

Klasyfikacja generalna zostanie 
zamieszczona na WWW

do 12 czerwca 2014 r.
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13 września 2013 r. na Zamku Kró-
lewskim w Niepołomicach odbyło się 
ogólnopolskie podsumowanie naj-
większej imprezy sportu powszech-
nego w  Polsce – V Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich – XIX 
Sportowego Turnieju Miast i  Gmin 
2013, którą patronatem honorowym 
objął prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski.

Zaproszeni przedstawiciele 100 
zwycięskich (według końcowej klasy-
fikacji turnieju) miast i gmin z całego 
kraju przybyli do Małopolski odebrać 
nagrody, puchary ufundowane przez 
prezydenta RP, pamiątkowe dyplomy 
i wyróżnienia.

V Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich – XIX Sportowy Turniej 
Miast i  Gmin odbywał się na terenie 
całego kraju od 26 maja do 1 czerw-
ca 2013 r. W sześciu grupach – w zależ-
ności od liczby mieszkańców – sklasy-
fikowano łącznie 463 miasta i gminy 
ze wszystkich województw. Samorzą-
dy startujących miast i gmin, wspólnie 
z działającymi na ich terenie stowarzy-
szeniami kultury fizycznej, m.in. TKKF, 
LZS, SZS, uczniowskimi klubami spor-
towymi, ośrodkami sportu i  rekreacji 
oraz szkołami, przygotowały bogaty 

program sportowo-rekreacyjny i tury-
styczny. Łącznie w  zorganizowanych 
imprezach udział wzięło ponad 1,5 
mln osób.

Sportowy Turniej Miast i Gmin od 
kilku lat jest największą imprezą spor-
tu masowego w Polsce. Głównym ce-
lem tej cyklicznej imprezy jest po-
budzenie aktywności ruchowej u  jak 
największej liczby Polaków, szczegól-
nie tych, którzy dotychczas nie intere-
sowali się rekreacją fizyczną, nie upra-
wiają sportu, nie ćwiczą codziennie, 
nie prowadzą aktywnego fizycznie 
trybu życia. Turniej polega na skumu-
lowaniu w  okresie pomiędzy Dniem 
Matki (26 maja) a  Dniem Dziecka (1 
czerwca) jak największej liczby im-
prez i przyciągnięciu do aktywności fi-
zycznej jak największej liczby miesz-
kańców. Kapituła bierze również pod 
uwagę nakłady inwestycyjne na sport 
w danym mieście, gminie.

Sportowy Turniej Miast i  Gmin po 
raz pierwszy przeprowadzono w 1995 r. 
Organizatorem trzech pierwszych edy-
cji było Towarzystwo Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej. Kolejne turnieje przygo-
towała Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich – jako polską wersję Świa-
towego Dnia Sportu (Challenge Day), 

którego organizatorem jest Międzyna-
rodowa Federacja Sportu dla Wszyst-
kich (TAFISA – The Association For Inter-
national Sport for All). Od 2009 r. KFSdW 
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki rozszerzając formułę turnieju, or-
ganizuje Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich, w ramach którego rozgry-
wane są kolejne edycje Sportowego 
Turniej Miast i Gmin.

Mimo że z  inicjatywą rozszerze-
nia formuły Światowego Dnia Spor-
tu wyszła TAFISA, oprócz Polski żaden 
kraj członkowski nie przystąpił do re-
alizacji tej inicjatywy w praktyce. Chal-
lenge Day rozgrywany jest na sta-
rych zasadach, co roku niezmiennie 
w ostatnią środę maja.

Uroczyste
podsumowanie ETSdW
Zgromadzonych na dziedzińcu 

XIV-wiecznego Zamku Królewskie-
go w  Niepołomicach gości powitał 
burmistrz Roman Ptak. Wśród obec-
nych byli m.in. zastępca dyrektora 
Departamentu Sportu Powszechne-
go w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
– Wojciech Kudlik, honorowy prezes 
Krajowej Federacji Sportu dla Wszyst-
kich – Mieczysław Borowy oraz prof. 
dr hab. Włodzimierz Starosta – świa-
towy autorytet w dziedzinie medycy-
ny sportowej.

Uroczystości rozpoczęły się wystę-
pem Formacji Taneczno-Marszowej 
Mażoretek na dziedzińcu niepołomic-
kiego zamku oraz pokazem umie-
jętności członków Akademii Karate 
Tradycyjnego na scenie w  Sali Aku-
stycznej Zamku Królewskiego.

Po zakończeniu części arty-
stycznej wręczono puchary i  dyplo-
my przedstawicielom nagrodzo-
nych miast i gmin. Wśród najlepszych 
w grupie miast liczących od 15 do 40 
tysięcy mieszkańców znalazły się Nie-
połomice – gospodarz imprezy.

Sportowe uroczystości w niepołomickim zamku

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013
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Po wręczeniu nagród obecni za 
Zamku Królewskich w  Niepołomicach 
wzięli udział w  konferencji „Sport dla 
wszystkich. Zdrowie dla każdego”, któ-
rą poprowadził prof. dr hab. Włodzi-
mierz Starosta. Następnie przeprowa-

dzono zabawy rekreacyjne, w tym gry 
umysłowe dla uczestników i widzów.

Kolejna edycja sportowych zma-
gań miast i  gmin w  2014 r. Poprzez 
organizowanie tego typu masowych 
imprez sportowych organizatorzy ak-

tywizują lokalne władze samorzą-
dowe do tworzenia prosportowego 
lobby i  promowania zdrowego, spor-
towego stylu życia.

Zdjęcia: Witold Reczek
www.dabrowatar.pl
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Projekt festiwalu powstał z  myślą 
o młodzieży mającej polskie korzenie 
i  mieszkającej poza granicami nasze-
go kraju, ale także młodzieży w Polsce. 
Bezpośrednim celem było rozwinięcie 
wśród dzieci Polaków zamieszkałych 
za granicą poczucia tożsamości naro-
dowej i patriotyzmu. Młodym ludziom 
przybyłym na festiwal przybliżono 
wielowiekowe polskie tradycje i kultu-
rę naszej ojczyzny, zabytki oraz polski 
język. 3-dniowa impreza zgromadziła 
łącznie ok. 260 osób.

Biorąc od uwagę znikomą liczbę 
wydarzeń sportowych, brak podsta-
wowego sprzętu oraz niski poziom 
infrastruktury większości szkół po-
lonijnych wzdłuż naszych południo-
wo-wschodnich granic, IV Polonijny 
Festiwal Sportu Powszechnego na-
brał szczególnego znaczenia. Udział 
w  nim stworzył młodym rodakom 
możliwość współzawodnictwa indy-
widualnego i  zbiorowego. Wspólna 
pasja – sport – połączyła młodych 
ludzi, którzy zgodnie z  zasadami 
fair play walczyli o  miejsca na po-
dium. Impreza miała charakter spor-
towy, lecz jej równie ważnym celem 
była integracja młodzieży polonijnej 
z  ich rówieśnikami z  Polski. Przyjazd 

spotkania integracyjne na terenie wy-
branych zamojskich szkół. 

Scenariusz 3-dniowej imprezy 
obfitował w  różnorodne formy ak-
tywności sportowej. Czwartek upły-
nął pod znakiem gier i zabaw w wo-
dzie. Tego dnia młodzież wzięła 
udział w  imprezie sportowo-rekre-
acyjnej na obiekcie Krytej Pływalni 
w  Zamościu. Uczestniczyła zarówno 
w konkurencjach pływackich na czas, 
jak i w wielu zabawach oraz konkur-
sach z wykorzystaniem m.in. makaro-
nów, piłek wodnych, hula-hop. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczył 
miniturniej piłki siatkowej i koszyko-
wej w wodzie oraz rzuty do pływają-
cego kosza.

do Zamościa był dla młodzieży mają-
cej polskie korzenie okazją do nauki 
i  doskonalenia konwersacji w  języku 
polskim.

Na festiwal przyjechała młodzież 
polonijna z  Mościsk oraz Rówieńsz-
czyzny (Ukraina) oraz młodzież z pol-
skich szkół (Zamość, powiat zamojski, 
województwo lubelskie i  podkarpac-
kie). Zmagania sportowe rozgrywa-
no na terenie obiektów sportowych, 
takich jak Kryta Pływalnia OSiR i duża 
hala OSiR. Pierwszego dnia odbyły się 

Uczestnicy imprezy rekreacyjno-
-sportowej na basenie za zajęcie czo-
łowych miejsc w poszczególnych kon-
kurencjach otrzymali medale oraz 
dyplomy. W  imprezie udział wzięło 
ok. 140 osób, w tym młodzież polonij-
na z  Ukrainy (ok.100 osób) oraz mło-
dzież z Polski (ok. 40 osób). Za spraw-
ny przebieg konkurencji sportowych 
i  konkursów odpowiadali sędziowie, 
a nad bezpieczeństwem dzieci w cza-
sie imprezy na basenie czuwała obsłu-
ga medyczna.

Kolejnym punktem dnia miały 
być zawody rekreacyjne zaplanowa-
ne w zależności od warunków atmos-
ferycznych w  Zamościu (lodowisko) 
bądź Zwierzyńcu (jazda na nartach), 
w których miała wziąć udział grupa ok. 
180 osób. Ze względu na niesprzyjają-
cą aurę (brak śniegu) oraz sztucznego 
lodowiska zaproponowano młodzie-
ży gry i  zabawy w  nowo wybudowa-
nej hali sportowej przy Zespole Szkół 
nr 6 w Zamościu. Zajęcia sportowe na 
hali dostarczyły sporą dawkę zabawy 
i zdrowego śmiechu.

Trzeciego dnia festiwalu w Zamo-
ściu odbyły się zawody sportowo-re-
kreacyjne z  udziałem ok. 260 dzieci, 
w tym młodzieży polonijnej z Ukrainy 
(ok. 100) oraz młodzieży z  Polski (ok. 
160 osób). Impreza odbyła się w dużej 
hali sportowej Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w Zamościu.

Młodzi sportowcy wzięli udział 
w grach zespołowych oraz konkuren-
cjach sportowych z  elementami ta-
kich dyscyplin, jak piłka ręczna, nożna, 
siatkowa i koszykówka. Młodzież mia-
ła również do wyboru bogaty zestaw 
konkurencji sportowo-zręcznościo-
wych, m.in. skoki w  workach, na ska-
kance, slalom z  piłeczką prowadzoną 
kijem do unihokeja między pachołka-
mi, przejście przez tunel. Po zakończe-
niu części konkursowej nastąpiło uro-
czyste wręczenie medali, dyplomów 
oraz pucharów.

Organizatorzy mają nadzieję, że 
udział w  festiwalu polonijnym zachę-

IV Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego
27–29 listopada 2013 r. miasto Zamość było gospodarzem sporto-
wych zmagań oraz polonijnych spotkań.
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cił młode pokolenie do podejmowa-
nia różnorodnej aktywności ruchowej, 
a  w  długoterminowej perspektywie 
przyczyni się do wykształcenia wśród 
młodzieży nawyku zdrowego trybu 
życia. Wychowanie fizyczne i  sport 
stanowią fundament w  procesie 
kształtowania psychofizycznego dzie-
ci i młodzieży. Wywierają wpływ na ich 
rozwój intelektualny, psychiczny i spo-
łeczno-kulturalny. Aktywne zaangażo-
wanie we wszelkiego rodzaju sporto-
we przedsięwzięcia kształtuje takie 
pozytywne cechy charakteru, jak: am-
bicja, wytrwałość, systematyczność, 
solidarność, koleżeństwo i  odpowie-
dzialność, przygotowujące młodego 
człowieka do aktywnego i świadomie 
ukierunkowanego dorosłego życia.

Integracja młodych Polaków 
mieszkających po obu stronach gra-
nicy umożliwi przezwyciężanie wszel-
kiego rodzaju dyskryminacji, pozby-
cie się stereotypów i uprzedzeń, które 
przeszkadzają w lepszym poznawaniu 
się młodych ludzi. Organizatorzy stwo-
rzyli młodzieży sprzyjające warunki do 
nawiązania kontaktów, sportowej ry-
walizacji oraz miłej konwersacji.

W IV Polonijnym Festiwalu Sportu 
Powszechnego wzięła udział młodzież 
polonijna z  Ukrainy – ok. 50 osób ze 
Szkoły Średniej nr 3 z polskim językiem 
nauczania w Mościskach oraz 50-oso-
bowa grupa młodzieży skupiona wo-

kół Towarzystwa Kultury Polskiej im W. 
Reymonta na Rówieńszczyźnie. Mło-
dzież z  Polski reprezentowała miasto 
Zamość, powiat zamojski, wojewódz-
two lubelskie oraz województwo pod-
karpackie, w tym gimnazja: nr 1, 2, 4, 5 
i 6 z Zamościa, gimnazja: Gorajec, Ko-
marów, Łabunie, Zwierzyniec, w  Za-
rzeczu, a także szkoły podstawowe: nr 

2, 4, 6, 7, 8, 9 z Zamościa, szkoły pod-
stawowe: Gorajec, Komarów, Zwierzy-
niec, Łabunie, w Zarzeczu.

Wszystkie dzieci polonijne uczest-
niczyły zarówno w imprezie rekreacyj-
no-sportowej na basenie, jak i  w  za-
wodach sportowo-rekreacyjnych 
na dużej hali OSiR. Wśród młodzie-
ży z  Polski w  imprezie rekreacyjno-
-sportowej na basenie udział wzięło 
40 osób, a w zawodach sportowo-re-
kreacyjnych na hali OSiR wystartowa-
ło 160 osób.

Sportowe zmagania w  ramach 
IV Polonijnego Festiwalu Sportu Po-
wszechnego dostarczyły uczestni-
kom wielu emocji i niezapomnianych 
przeżyć. Młodzież miała okazję do 
sprawdzenia swoich umiejętności ru-
chowych oraz sportowej rywalizacji 
zgodnie z zasadami fair play. Zawiera-
ne podczas każdej takiej imprezy zna-
jomości z czasem mogą przekształcić 
się w  długoletnie przyjaźnie, sprzyja-
jąc integracji rodaków mieszkających 
w naszym kraju i poza jego granicami.

Zdjęcia prezentujemy również na 3. stronie okładki.
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5–8 grudnia 2013 r. w  Zamościu 
odbywał się XV Ogólnopolski Festi-
wal Sportów Wodnych zorganizowa-
ny przez Krajową Federację Sportu 
dla Wszystkich na zlecenie Minister-
stwa Sportu i  Turystyki. Tradycyjnie 
w  grudniu, będąc niejako podsumo-
waniem sezonu, na Krytej Pływalni 
w  Zamościu odbył się turniej kajak-
-polo w  kategorii młodzików i  junio-
rów młodszych oraz zawody pły-
wackie dla dzieci z  przedszkoli i  klas 
młodszych szkół podstawowych z Za-
mościa i okolic.

Pływacy swoje zawody rozegrali 5 
grudnia, prezentując umiejętności na-
byte w  ramach rocznego cyklu zajęć 
z  pływania. Medale wręczali oficjalni 
goście festiwalu, a słodkie upominki – 
„prawdziwy” Mikołaj.

Turniej kajak-polo zgromadził na 
starcie przodujące w  tej dyscyplinie 
kluby: Międzyszkolny Ośrodek Spor-
tów Wodnych z  Choszczna (woj. Za-
chodniopomorskie), Uczniowski Klub 
Sportowy SET z  Kaniowa oraz UKS 4 
z  Katowic (woj. Śląskie), UKS Tanew 
Księżpol (woj. Lubelskie) oraz startu-

jący po raz pierwszy w  turnieju UKS 
Olimpijczyk Kliniska (woj. Zachodnio-
pomorskie).

Kajak-polo to pierwsza jak do tej 
pory dyscyplina sportu w Polsce, któ-
ra rozwinęła się w oparciu o uczniow-
skie kluby sportowe. Od 1995 r. dzięki 
programowi ówczesnego Urzędu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki zaopatrywa-
nia UKS-ów w  sprzęt do minikajakar-
stwa możliwe było zaszczepienie jej 
na gruncie naszego kraju.

Klasyfikacja generalna
festiwalowego turnieju kajak-polo

Młodzicy

1. MOSW Choszczno A

2. MOSW Choszczno B

3. UKS Tanew Księżpol A

4. UKS SET Kaniów B

5. UKS 4 Katowice

6. UKS Tanew Księżpol B

7. UKS SET Kaniów A

8. UKS Olimpijczyk

Młodziczki

1. UKS SET Kaniów

2. UKS 4 Katowice

3. UKS Olimpijczyk

Juniorzy

1. UKS SET Kaniów

2. MOSW Choszczno

3. UKS Tanew Księżpol

4. UKS 4 Katowice

Juniorki

1. UKS SET Kaniów

2. UKS 4 Katowice

3. MOSW Choszczno

4. UKS Olimpijczyk

Niezmiennie od piętnastu lat celem 
głównym organizowania festiwalu jest 
upowszechnianie sportów wodnych 
i  samego pływania jako podstawowej 

XV Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych

Turniej kajak-polo
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dyscypliny sportu kształtującej prawi-
dłowy rozwój dzieci i młodzieży. W ra-
mach festiwalu promowany jest na-

tów Wodnych, ponownie doskona-
le wywiązał się ze swej roli. Prezydent 
Zamościa Marcin Zamoyski osobiście 

wziął udział w uroczystościach zakoń-
czenia festiwalu, wręczając nagrody 
i dyplomy zwycięzcom. Na podkreśle-
nie zasługuje niezwykła ofiarność ca-
łej załogi Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
na czele z dyrektorem Tadeuszem Li-
zutem i kierownikiem Krytej Pływalni 
Zenonem Orechwo, którzy ponosząc 
niemałe koszty, zrobili wszystko, aby 
impreza wypadła okazale.

Dopisali również sponsorzy. Firma 
TEDI Sport ufundowała dwa kajaki do 
gry w kajak-polo. Właściciele firmy, Bo-
żena i  Tadeusz Kudlikowie wręczyli 
jeden kajak najmłodszemu zwycięzcy 
konkursu rzutów karnych, drugi prze-
kazali Uczniowskiemu Klubowi Spor-
towemu Olimpijczyk Kliniska – po raz 
pierwszy biorącemu udział w festiwalu.

Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich serdecznie dziękuje za-
wodnikom, opiekunom drużyn i trene-
rom za udział w  festiwalu, a  władzom 
Zamościa, sponsorom i  wszystkim or-
ganizatorom za wkład włożony w jego 
sprawne przeprowadzenie.

wyk bezpiecznego zachowania się na 
wodzie, przełamywania strachu przed 
wodą oraz umiejętność udzielania po-
mocy tonącemu. Działania te zmierzają 
do ograniczenia corocznego czarnego 
rekordu utonięć w Polsce.

Zawody sportowe podczas zamoj-
skiego festiwalu przeplecione były po-
kazami ratownictwa wodnego. Wystąpi-
li również zawodnicy z Warszawskiego 
Akademickiego Klubu Kajakowego „Ha-
bazie” – Bartek „Express” Jankowski i Ja-
nek „Loczek” Kniahnicki, którzy zapre-
zentowali freestyle kajakowy.

Gościnny Zamość, jako Gospodarz 
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Spor-

Pokazy freestyle’u kajakowego
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Historia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – cz. 1

3 maja 1957 r. powstało Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej. 
I z sukcesem działa do dziś. Prześledź-
my bogatą historię TKKF i  pochylmy 
czoła przed jego działaczami.

 Program Towarzystwa 
 Krzewienia Kultury Fizycznej 
 – cz. 1 – 30 lat 
(fragment opracowania stworzonego 
w 2009 r.)
Ponad 52 lata temu [obecnie ponad 56 
lat – przyp. red.] rozpętała się na łamach 
prasy burzliwa dyskusja na temat bra-
ku dostępu przeciętnego człowieka do 
obiektów i urządzeń sportowych, do fa-

– profesorom: Wandzie Czarnockiej-
-Karpińskiej, Włodzimierzowi Hu-
menowi, Janowi Fazanowiczowi, 
a  także Feliksowi Kędziorkowi i  in-
nym oddanym sprawie upowszech-
niania kultury fizycznej.

Już 3 maja 1957 r. Krajowa Konfe-
rencja Założycieli powołała do życia 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej. Pod koniec roku działało ok. 

chowego instruktażu, do swobodnego 
uprawiania „małego” sportu. Zabiera-
li głos specjaliści i laicy, młodzi i starzy, 
mistrzowie sportu i  amatorzy. Sponta-
nicznie wyłoniła się potrzeba uprawia-
nia sportu dla własnej przyjemności.

Idea działania dla siebie i  dla in-
nych przyświecała założycielom TKKF 

200 ognisk TKKF na terenie kraju, pro-
wadzących działalność środowiskową 
w miejscu zamieszkania i pracy.

Od 3 maja 1957 r. formy działal-
ności TKKF zmieniały się, ale zasadni-
cze cele zawarte wówczas w deklara-
cji programowej są aktualne do dziś.

Towarzystwo Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej oferowało swoim człon-
kom i  wszystkim chętnym różne for-
my rekreacji do wyboru, nie stawiając 
istotnych ograniczeń co do wie-
lu sprawności czy innych czynników 
społecznych. Od początku działalno-
ści TKKF służyło zaspokajaniu potrzeb 
i  zainteresowań sportowo-rekreacyj-
nych społeczeństwa, poprawie zdro-
wia i  sprawności psychofizycznej, 
kształtowaniu pięknej sylwetki, roz-
rywce i wypoczynkowi.

W  pierwszym 10-leciu (1957–1967) 
swej działalności TKKF
proponowało:
– pragnącym systematycznych 

ćwiczeń – różnorodne formy zajęć 

Pierwszych 30 lat działalności

26 września 2013 r. kol. Mie-
czysław Borowy złożył rezy-
gnację z  funkcji prezesa Zarządu 
Głównego TKKF oraz członka Pre-
zydium Zarządu Głównego TKKF. 
Zarząd Główny TKKF na posiedze-
niu w  tym samym dniu (w  obec-
ności 13 członków zarządu) jedno-
głośnie powierzył funkcję prezesa 
Zarządu Głównego TKKF kol. Je-
rzemu Kowalskiemu.

Jerzy Kowalski jest działaczem 
z  Częstochowy, w TKKF od 1983 r. 
Od 1998 r. członek władz krajo-
wych – początkowo jako sekre-
tarz ZG TKKF, a następnie wicepre-
zes ZG TKKF. Od roku 1999 członek 
władz wojewódzkich śląskiego 
TKKF, gdzie od 2008 r. pełni funk-
cję wiceprezesa zarządu Śląskiego 
TKKF. Odznaczony m.in. Srebrnym 
Krzyżem oraz Złotą Odznaką za za-
sługi dla sportu.
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sportowo-rekreacyjnych, takich 
jak: gimnastyka, kulturystyka, pły-
wanie, gry zespołowe – siatków-
ka, koszykówka, piłka nożna, piłka 
ręczna, tenis ziemny i stołowy, ko-
metka, sporty wodne i zimowe,

– dążącym do współzawodnictwa 
i rozrywki – imprezy rekreacyjno-
-sportowe, jak: spartakiady, tur-
nieje i zawody, festyny i konkursy, 
zloty ognisk TKKF itp.,

– zainteresowanym aktywnym 
wypoczynkiem – obozy sporto-
wo-rekreacyjne, „małą turystykę” 
weekendową wzbogaconą atrak-
cyjnym programem rekreacyjnym,

– poszukującym kultury i  zabawy 
– gry towarzyskie i świetlicowe, jak: 
szachy, brydż, bilard, taniec towa-
rzyski, kółka zainteresowań – m.in. 
fotografiki, filatelistyki, szkutnictwa.
Działalność TKKF od razu opierało 

na własnej kadrze. Prowadzone były 
szkolenia organizatorów rekreacji, in-
struktorów, sędziów i działaczy, którzy 
zakładali nowe ogniska wśród entu-
zjastów rekreacji.

W pierwszym 10-leciu swej 
działalności TKKF
upowszechniało swe pierwsze akcje:
– naukę pływania pod hasłem „już 

pływam”,

– sporty zimowe w  ramach akcji 
„ślizgajmy się”, „srebrna zima”, kon-
kurs „1000 lodowisk”, zawodów 
narciarskich „pierwszy ślad”,

– aktywność ruchową na świeżym 
powietrzu w  formie „zgadywanki 
terenowej”, akcji „marsze i spacery 
po zdrowie”,

– ćwiczenia 10-minutowe w czasie 
przerw w pracy, szkolenia demon-
stratorów i instruktorów w tym za-
kresie.

W drugim 10-leciu (1968–1977)
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej kontynuowało cieszące się 
popularnością formy programowe, 
rozwijając i rozszerzając jednocześnie 
swoją ofertę.

TKKF upowszechniało:
– formy kondycyjno-biegowe pod 

hasłem „Bieg po Zdrowie” i  na 
ścieżkach zdrowia,

– rekreację rodzinną w  formie kon-
kursu „Rodzina w plenerze”,

– rekreację kobiet na konferencjach 
programowo-metodycznych pro-
mujących nowe, atrakcyjne formy 
aktywności ruchowej kobiet,

– aktywny wypoczynek dzieci i mło-
dzieży oraz rodzin w ramach „Akcji 
lato”, „Akcji zima”,

– piłkę nożną dzieci i  młodzieży 
w  konkursie „Piłka nożna w  na-
szym osiedlu”,

– powszechną kulturę fizyczną 
przez konkurs „Sport i  rekreacja 
w naszym osiedlu”,

Powstały pierwsze zespoły:
– dalekowschodnich sportów 

walki zyskujące zwolenników 
głównie wśród młodzieży, są to 
m.in. jiu-jistu, kendo, karate oraz 
ćwiczenia relaksowo-koncentrują-
ce joga i zen,

– sportów rekreacyjnych będą-
cych zaczątkiem późniejszych 
związków sportowych – kręglar-
stwa, kulturystyki, skibobów,

– ćwiczeń profilaktyczno-uspraw-
niających dla osób z  nadwagą, 
z bólami krzyża, osób III wieku, dla 
przyszłych i młodych matek (gim-
nastyka w  ciąży i  po porodzie) 
oraz ćwiczeń korekcyjno-kom-
pensacyjnych dla dzieci z  wada-
mi postawy, a  także eksperymen-
talne zespoły usprawniające dla 
osób po zawale serca.
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– sport i rekreację młodzieży pracu-
jącej, mieszkającej w hotelach ro-
botniczych i hufców OHP poprzez 
konkurs hoteli pracowniczych,

– działalność TKKF i  rekreację indy-
widualną na łamach miesięcznika 
ZG TKKF „Rekreacja Fizyczna”.

Trzecie 10-lecie (1978-1987)
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej wzbogaciło swój program o:
– specjalistyczne obozy, np. teni-

sowe, jeździeckie, narciarskie oraz 
rekreacyjne wczasy profilaktycz-
no-usprawniające dla osób z nad-
wagą, osób starszych, z  bólami 
krzyża oraz matek z dziećmi z wa-
dami postawy,

– ćwiczenia gimnastyczno-ta-
neczne: jazz – gimnastic i aerobik,

– nową odznakę rekreacyjną TKKF 
w  stopniu brązowym, srebrnym 
i złotym,

– działalność diagnostyczno-po-
radniczą w  punktach poradnic-
twa rekreacyjno-zdrowotnego.

TKKF upowszechniało:
– nowe pomysły i formy rekreacji na 

„Ogólnopolskiej Giełdzie Rekre-
acyjnej”,

– rekreację indywidualną, rozwija-
jąc m.in. sieć TKKF-owskich wypo-

czerwca 1984 r.), Centralny Zlot 
30-lecia TKKF w  Katowicach (11–
13 września 1987 r.).

W swej 30–letniej historii
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej spełniło również nieprzewi-
dzianą na początku rolę „akuszerki” 
nowych dyscyplin sportowych. Naj-
starsi działacze pamiętają o kometce, 
która zadomowiła się w polskim oby-
czaju, zwłaszcza miejskim. Jej rozwój 
„sportowy” na bazie TKKF zakończył 
się w  drugim dziesięcioleciu działal-
ności Towarzystwa powołaniem Pol-
skiego Związku Badmintona, zrzesza-
jącym startujących w  mistrzostwach 
kraju, kontynentu, świata.

Podobnie stało się z  różnymi 
wschodnimi sportami walki, w tym ka-
rate oraz dyscyplinami takimi, jak rin-

życzalni sprzętu sportowo-rekre-
acyjnego,

– rekreację w  zakładach pracy, or-
ganizując konkurs „O  zdrowie 
i sprawność załogi”,

– rekreację fizyczną wśród dział-
kowców w  otwartych ogrodach 
działkowych dla osób postron-
nych, zwłaszcza starszych.

TKKF organizowało:
– Po raz pierwszy w  Polsce, w War-

szawie, Mistrzostwa Europy w Kul-
turystyce (kwiecień 1986 r.),

– I  Centralny Zlot Ognisk TKKF im. 
Feliksa Kędziorka w  Mińsku Ma-
zowieckim (na przełomie czerw-
ca i  lipca 1979 r.), II Centralny 
Zlot Ognisk TKKF im F. Kędziorka 
w  Bydgoszczy – Myślęcinku (23 
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go, skiboby, kręgle. TKKF te dyscypli-
ny na dalszym etapie swej działalności 
upowszechniało w  formach nauki 
podstawowych umiejętności oraz re-
kreacyjno-sportowych w  działalności 
imprezowej. Rozwinięcie akcji „Już pły-
wam” spowodowało utworzenie Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Pierwsze drużyny WOPR 
powstawały przy ogniskach TKKF, np. 
przy ognisku TKKF „Zegrze” w  Zegrzu 
Płd., a  prezesem ZG WOPR został wy-
brany Wojciech Płóciennik – sekre-
tarz zarządu Wojewódzkiego Kurpiow-
sko-Mazowiecko-Podlaskiego TKKF 
w Warszawie. Przez długie lata czoło-
wy aktyw WOPR-u  stanowili działa-
cze TKKF. Do TKKF zgłaszali również 
swój akces naturyści i  kaskaderzy, ale 
względy programowe nie przemawia-
ły za nimi w działalności towarzystwa.

TKKF to
– Wielopokoleniowa organizacja 

kultury fizycznej „non profit”, da-
jąca każdemu szansę organizowa-
nia i  uczestnictwa w  sporcie dla 
wszystkich,

– Wszechstronna i różnorodna, pro-
fesjonalna i nowatorska oferta re-
kreacyjna, trafiająca w zaintereso-
wania i potrzeby każdego z nas,

– Aktywny ruchowo, prozdrowotny 
styl życia warunkujący powodzenie 
zawodowe, ekonomiczne i osobiste,

– Nasz sprzymierzeniec w  walce 
o zdrowie, sprawność i radość życia.

■ Opracowała Barbara Czajka
Zdjęcia z  przykładami działalności TKKF pocho-
dzą z III Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu i Zdro-
wia w Sierakowie 2008 r. Źródło: Archiwum KFSdW

Maraton Toruński 2013 – pierwszy maraton został zorganizowany 11 czerwca 
1983 r. na trasie z Chełmna do Torunia. Źródło: Archiwum KFSdW
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Program na rok 2014 i  kampania 
sprawozdawczo-wyborcza przygo-
towująca do Krajowego Zjazdu TKKF
Charakterystycznym wyznacznikiem 
działalności towarzystwa w roku 2014 
jest kampania sprawozdawczo-wybor-
cza. Minęły właśnie 4 lata działania ZG 
TKKF, dlatego obecnie odbywają się 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w  ogniskach TKKF, w  zarządach miej-
skich. W zarządach wojewódzkich TKKF 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
będą się odbywały w I połowie 2014 r. 
Zostaną wówczas wybrani delegaci na 
krajowy zjazd, który – zgodnie z trady-
cją – odbywa się co 4 lata w listopadzie. 
Ta szczególna sytuacja bezpośrednio 
przekłada się na konkretne założenia 
nowego programu TKKF na rok 2014.

Nowe punkty programu to nowe 
działania zbieżne z  sugestiami Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki
Program na rok 2014 znacząco różni 
się od poprzednich, ponieważ wpisu-
je się w  pewne działania zainicjowane 

przez ministra sportu i turystyki – Joan-
nę Muchę. Sądzimy, że będą one pod-
trzymane przez nowego ministra spor-
tu – Andrzeja Biernata. Uważamy, że 
działalność rekreacyjno-sportowa TKKF 
powinna być realizowana w otwartym 
programie, dotyczącym dzieci, mło-
dzieży, sportu rodzinnego oraz sportu 
trzeciego wieku. Proponujemy podję-
cie nowych działań, które poprzez sport 
integrowałyby społeczności lokalne. 
Po raz pierwszy chcielibyśmy również 
podjąć działania, które będą się skupia-
ły wokół osób wykluczonych społecz-
nie – z tzw. środowisk patologicznych.

Uważamy, że sport i  rekreacja oraz 
sport masowy mogą być czynnikiem, 
który złagodzi zjawisko patologii i wy-
kluczenia społecznego. Będziemy 
również na pewno realizować zadania 
w  zakresie nauki pływania, które za-
proponowała minister Joanna Mucha 
– nie tylko w  odniesieniu do dzieci. 
Doszliśmy bowiem do wniosku, że na-
uka pływania powinna być także po-
pularyzowana wśród osób starszych. 
Mamy sygnały, że bardzo dużo osób 
50+ po prostu nie potrafi pływać. Dla-
tego warto byłoby także do nich skie-
rować naszą ofertę, co sprawi, że oso-
by starsze uruchomią aktywność 
fizyczną – nie tylko poprzez bieganie 
czy Nordick Walking, ale również po-
przez pływanie i uczestniczenie w za-
jęciach na basenie.
Ważną rzeczą, którą podkreśla Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, jest uspo-
łecznienie orlików. Mamy ich w  kraju 
ponad 2500, ale należy je uspołecz-
nić w takim sensie, żeby nie tylko ani-
mator wyznaczał program zajęć na 
tych obiektach. Wokół orlików powin-
ny skupiać się grupy osób zaintere-
sowanych sportem i rekreacją – dzie-
ci, rodzice, młodzież – i  organizować 
na nich różnego rodzaju zajęcia, któ-
re będą przynosić konkretne efek-
ty w  postaci poprawy stanu zdrowia. 
Mamy taki program wstępnie opra-
cowany. Chcielibyśmy, żeby w  roku 
2014 na kilkudziesięciu orlikach dzia-
łały punkty poradnictwa rekreacyj-
no-sportowego, czyli takie punkty, 
w  których społeczności zamieszka-
łe w  pobliżu orlików będą informo-
wane o tym, gdzie dzieją się ciekawe 
imprezy sportowe, gdzie można cho-
dzić na zajęcia sportowo-rekreacyjne 

Program TKKF na rok 2014

Zarząd Główny TKKF przyjął nowy program na rok 2014, wytycza-
jący główne kierunki działania. Jest to program obszerny. Ryszard 
Kowalski, wiceprezes Zarządu Głównego TKKF w Warszawie, odpo-
wiedzialny m.in. za sprawy szkoleniowe i programowe, przedsta-
wia w skrócie kilka jego najważniejszych założeń.

Ryszard Kowalski, wiceprezes Zarządu Głównego TKKF w Warszawie

Siłownia pod chmurką
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i co można zrobić w zakresie poprawy 
własnego stanu zdrowia.
Postulujemy, aby działalność sporto-
wo-rekreacyjną organizowaną przez 
TKKF poszerzyć o  imprezy ogólnodo-
stępne, aby mogło w  nich uczestni-
czyć całe środowisko skupione wokół 
TKKF – z miasta, województwa czy na-
wet kraju.
Właśnie ten – zmodyfikowany i posze-
rzony o nowe działania – program bę-
dziemy starali się skrupulatnie realizo-
wać w 2014 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, sa-
morządy lokalne i  fundusze unijne 
wesprą realizację nowego progra-
mu TKKF na rok 2014
Będziemy jak dotychczas na pewno 
współpracować w realizacji tego pro-
gramu z Ministerstwem Sportu i Tury-
styki, które częściowo dofinansowuje 
nasze działania. Ponadto naszym na-
turalnym partnerem są samorządy lo-
kalne – począwszy od samorządów 
gminnych przez miejskie i wojewódz-
kie, które również wspomagają nas fi-
nansowo.
Ostatnio podejmujemy konkretne 
działania, aby zacząć otrzymywać środ-
ki z  funduszy unijnych. Budżet unijny 
na lata 2014–2020 daje możliwość po-
zyskiwania pieniędzy na działalność 
w zakresie poprawy stanu zdrowia lo-
kalnych społeczności, dlatego bardzo 
liczymy na to, że nasze programy znaj-
dą uznanie w Unii Europejskiej i  także 
z tego źródła będziemy mogli otrzymy-
wać pieniądze na ich realizację.

Wzrosło zainteresowanie popra-
wą stanu zdrowia społeczeństwa ze 
strony: Ministerstwa Zdrowia, Mi-
nisterstwa Sportu i  Turystyki, NFZ 
i pracodawców
W  bieżącym roku, na jesieni, pojawiła 
się kampania medialna, namawiająca 
lekarzy do niewypisywania zwolnień, 

a rodziców i dzieci – do uczestniczenia 
w zajęciach W-F, pośrednio adresowa-
na do nauczycieli, bo nakłaniająca ich 
do tego, żeby organizowali: ciekawsze, 
dobrze prowadzone zajęcia lekcyjne, 
które uchronią młodzież przed spad-
kiem poziomu sprawności fizycznej, 
otyłością, chorobami: krążenia, narzą-
dów ruchu (skolioza) oraz spełnią ocze-
kiwania tej grupy wiekowej. W telewizji 
pojawiły się ciekawe spoty reklamowe. 
Prasa opublikowała wyniki badań nt. 
pogarszającego się stanu zdrowia dzie-
ci i młodzieży. Upowszechnianiem ak-
tywnego stylu życia przez sport i rekre-
ację zainteresowane jest Ministerstwo 
Zdrowia i NFZ, który także partycypuje 
w nakładach finansowych związanych 
z  organizowaniem niektórych imprez, 
mających na celu popularyzację zdro-
wego stylu życia i  odżywiania. Jest to 
nieodzowny element wychowania do 
sportu i  rekreacji, a  w  konsekwencji – 
do zdrowia.
W  świetle artykułu Izabeli Kacprzak 
zamieszczonego w  „Rzeczpospolitej” 
z 13.09.2013 r. zatytułowanego „Krót-
sze życie przed dziećmi” należy bić 
na alarm, ponieważ „rośnie pokole-
nie niewydolnych pracowników, gru-
basów i  rencistów”. 60% dzieci ma 
wady postawy, co piąty Polak narze-
ka na bóle pleców i  stawów. Izabela 
Kacprzak powołuje się na wyniki kon-

kretnych badań sprawności fizycznej, 
z których wynika, że „jest ona z roku na 
rok gorsza” i cytuje opinię dr. Janusza 
Dobosza z warszawskiego AWF, od lat 
badającego kondycję fizyczną dzie-
ci i  młodzieży: „Zbliżamy się do kata-
strofy, która w efekcie może pogrążyć 
państwo, także w sensie finansowym. 
Jeśli człowiek w ciągu życia nie wypra-
cuje rezerwuaru zdrowia, dopadną go 
choroby, w pracy będzie mniej wydaj-
ny, a  więc rośnie pokolenie kosztow-
nych obywateli ”. Nie bez powodu ten 
ważki temat podjęli dziennikarze Ra-
dia TOK FM w magazynie EKG (Ekono-
mia, Kapitał, Gospodarka).
W  świetle wzrastającej świadomo-
ści społeczeństwa pojawiła się ostat-
nio atmosfera zrozumienia wagi pro-
blemu. Program TKKF wychodzi 
naprzeciw potrzebom społeczeństwa 
i  wspólnym oczekiwaniom, mającym 
na celu poprawę stanu zdrowia Po-
laków. Jest to nasz wspólny interes, 
wspólny cel – także ekonomiczny.

Szkolenie kadry instruktorskiej gwa-
rantem realizacji założeń programu
Należy podkreślić, że aby zrealizować 
ten ogromny i ambitny program adre-
sowany do dzieci, młodzieży, a nawet 
seniorów musimy mieć odpowiednio 
przygotowane kadry instruktorów, 
trenerów, animatorów, wolontariu-
szy. Tu bardzo ważną rolę pełni Krajo-
wy Ośrodek Metodyczno-Szkolenio-
wy TKKF, który został powołany przez 
Toruński Związek TKKF po deregula-
cji zawodów w  rekreacji, a  później – 
w sporcie. Myślę, że oferta Krajowego 
Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowe-
go będzie gwarantem realizacji zało-
żeń programu, który istnieje w formie 
konkretnego dokumentu, bo obecnie 
TKKF ma liczną, dobrze wyszkoloną 
kadrę trenerską, która (w wyniku szko-
leń) systematycznie powiększa się.
Na zakończenie pozostaje mi (w imie-
niu własnym i  władz TKKF-u) wyrazić 
nadzieję, że nowy – zmodyfikowany 
i  poszerzony program na rok 2014 – 
uda się zrealizować w 100%.

■ Ryszard Kowalski

Korty odkryte

Prezes toruńskiego TKKF pod-
czas nadzorowania przebiegu 
Duathlonu
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Kampania prozdrowotna Miesiąc dla Zdrowia
16 lat temu Miesiąc dla Zdrowia 

wymyślił prezes toruńskiego TKKF-u – 
Ryszard Kowalski. Imprezę organizo-
waną w Toruniu, która zazwyczaj odby-
wa się w maju, dofinansowuje Wydział 
Zdrowia i  Polityki Społecznej Urzę-
du Miasta. Początkowo w  programie 
wzięło udział klika klubów. W  2013 r. 
w Miesiącu dla Zdrowia uczestniczyło 
ponad 80 instytucji.

Na życzenie torunian Miesiąc dla 
Zdrowia odbywał się wielokrotnie po 
dwa razy w roku – także w październi-
ku 2013 r. W maju 2014 r. będzie to już 
impreza jubileuszowa, ponieważ zo-
stanie zorganizowana po raz 30.

Właśnie w  październiku 2013 r. 
odbył 6. Ogólnopolski Miesiąc dla 
Zdrowia, w  którym wzięło udział 11 
województw. Tej ogólnopolskiej kam-
panii prozdrowotnej patronowały na-
stępujące instytucje: TAFISA, Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, które 
tę kampanię (jak co roku) dofinanso-
wało.

Celem ogólnopolskiej kampa-
nii prozdrowotnej Miesiąc dla Zdro-
wia jest: promocja prozdrowotna, tzn. 
upowszechnianie zdrowego stylu ży-

nie toruńskiego TKKF-u  www.ma-
raton.pl. Rzeczą unikatową w  skali 
kraju było to, że prawie każdy uczest-
nik Miesiąca dla Zdrowia otrzymał 
prosty, krótki, bardzo kompetent-
ny poradnik „Aktywni w każdym wie-

cia poprzez ruch i  aktywizację osób: 
młodych, w średnim wieku i starszych 
(tzw. trzeciego wieku) oraz promowa-
nie firm i  instytucji, które zajmują się 
kulturą fizyczną.

Na potrzeby kampanii opracowa-
no broszurki ze szczegółowym pro-
gramem Miesiąca dla Zdrowia. Były 
one dostępne w siedzibie TKKF-u, pro-
gram ten umieszczono także na stro-

ku”, z  informacjami co robić, aby być 
zdrowszym. Od 2000 r. rozdano ponad 
20 tys. takich poradników. Na użytek 
ogólnopolskiej kampanii prozdrowot-
nej Miesiąc dla Zdrowia przygotowa-
no logo imprezy oraz plakat reklamo-
wy eksponowany w  gabinetach firm, 
które brały udział w programie.

Toruński Miesiąc dla Zdrowia jest 
jedyną (w  Toruniu i  w  kraju) kampa-
nią traktującą zdrowie w sposób kom-
pleksowy, kładącą nacisk jednocze-
śnie na zdrowie fizyczne, psychiczne 
i  społeczne. Należy też podkreślić, że 
po raz pierwszy toruński TKKF wpro-
wadził do programu kampanii ratow-
nictwo przedmedyczne.

Toruński TKKF monitorował prze-
bieg kampanii, serdecznie zapra-
szał torunian do udziału w  progra-
mie Miesiąc dla Zdrowia. Namawiał 
do walki o dobrą kondycję na jesien-
ną niepogodę i  mroźną, długą zimę. 
Nakłaniał do polubienia aktywnego 
stylu życia, korzystania z wielu obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych na tere-
nie Torunia. A tych obiektów w Toru-
niu w ostatnim czasie sporo przybyło, 
np. kryty kort tenisowy, siłownie pod 
chmurką, Centrum Sportowe UMK, 
nowe „orliki”.

Program ogólnopolskiej kampa-
nii prozdrowotnej Miesiąc dla Zdro-
wia realizowano w  sprzyjającej at-
mosferze medialnej. Donosiły o  niej 
wszystkie lokalne media, które ode-
grały dużą rolę w  zakresie jej popu-
laryzowania. W  ocenie toruńskiego 
TKKF-u  sukces kampanii to zasługa 
toruńskich mediów(prasy, radia, tele-
wizji), a przede wszystkim prasy: „No-
wości”, „Gazety Wyborczej”, „Gazety 
Pomorskiej” oraz toruńskich portali 
internetowych, np. portalu mmtorun.
pl. Wymienione dzienniki i portale co-
dziennie informowały, gdzie i  kiedy 
można poprawić stan organizmu. Oto 
artykuły prasowe, które pojawiły się 
w  czasie trwania kampanii: „System 
modliszki”, „Gramy w kilogramy”, „Kon-
tra na stres”, „Diagnoza z pulsu”, „Krze-

Zajęcia fitness w Górsku

Broszurki opracowane przez to-
ruński TKKF z adresami klubów 
fitness, które uczestniczą w kam-
panii Miesiąc dla Zdrowia
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pa za darmo”, „Ćwicz i zdrowiej” i wie-
le innych.

Pobieżnie obliczono, że przez 18 
lat organizowania Miesiąca dla Zdro-
wia w okresie trwania każdej kampa-
nii ukazało się w toruńskiej prasie ok. 
3 tys. informacji, porad i  wywiadów 
nt. zdrowia. Torunianie poznali ter-
min „zdrowie społeczne”, odbywały 
się spotkania z psychologami i socjo-
logami.

W październiku 2013 r. zorganizo-
wano w Toruniu 29. Miesiąc dla Zdro-
wia. – Stąd duże doświadczenie or-
ganizatorów – akcentuje Renata 
Wirzchowska z toruńskiego TKKF-u.

Oferta TKKF-u  dostosowana jest 
do konkretnej kondycji psychofizycz-
nej jej adresatów. Młodzież tyje, do-
rośli są przepracowani, zestresowani, 
w  depresji. Dużą grupę osób stano-
wią seniorzy z  wyżu demograficzne-
go z  lat 50. XX w., którzy zapominają 
o  potrzebie ruchu. Zmiany obyczajo-
we: złe odżywianie (fast foody) oraz 
ograniczenie ruchu do niezbędnego 
minimum (samochód, winda, biur-
ko, komputer, telewizor) skutkują po-
gorszeniem stanu zdrowia, spadkiem 
kondycji fizycznej, pogorszeniem na-
stroju, zmęczeniem. Tymczasem jedy-
nym skutecznym sposobem usunię-
cia zmęczenia jest właśnie aktywność 
fizyczna, która ewidentnie poprawia 
kondycję psychofizyczną. Ruch wy-
zwala hormony szczęścia, poprawia 
nastrój, daje energię, hartuje ciało 
i umysł, kształci pozytywne cechy oso-
bowości, takie jak wytrwałość i syste-
matyczność. Ponadto ludzie uczest-
niczący w  zajęciach fitness aktywnie 
spędzają czas, nawiązują nowe kon-
takty, bawią się, zdobywają wiedzę 
(np. o sposobie odżywiania), wreszcie 
– nie czują się samotni.

Dla wąskiej grupy współcze-
snych elit aktywność fizyczna już 
stała się istotnym elementem sty-
lu życia. TKKF pragnie jednak, aby 
ten aktywny styl życia upowszech-
nić i  zarazić nim całe społeczeństwo, 
dlatego podejmuje działania mające 
na celu walkę z otyłością dzieci i mło-
dzieży, gdyż badania dotyczące otyło-

ści dzieci w woj. pomorskim (Gdańsk) 
czy dotyczące znacznego obniżenia 
sprawności fizycznej młodzieży – za-
trważają. Organizując kampanię 
prozdrowotną, TKKF dąży do tego, 
aby przez propagowanie aktywno-
ści fizycznej i  zdrowego stylu życia 
poprawić stan zdrowia dzieci i mło-
dzieży, dorosłych oraz seniorów.

TKKF usiłuje uświadomić Pola-
kom, że zdrowy tryb życia to nie tylko 
aktywność fizyczna, ale także sposób 
odżywiania się, systematyczna kon-
trola zdrowia w gabinetach lekarskich, 
troska o zdrowie psychiczne oraz ba-
danie poziomu cukru i  cholesterolu, 
wizyty u okulisty, ginekologa, badania 
wzroku (walka z jaskrą) itp.

Jednym z głównych celów Miesią-
ca dla Zdrowia jest nakłanianie toru-
nian do kontaktu z  lekarzem czy te-
rapeutą – w  zależności od potrzeb. 
Dlatego okulista za darmo sprawdza 
wzrok, a stomatolog – stan uzębienia, 
alergolog ordynuje stosowną tera-
pię, a specjalista od akupunktury eli-
minuje stan depresyjno-lękowy. Jest 
też możliwość podjęcia walki z  uza-
leżnieniem nikotynowym. Podczas 
październikowej kampanii prozdro-
wotnej Miesiąc dla Zdrowia podjęcie 
walki z  uzależnieniem nikotynowym 
oferowały torunianom dwie instytu-

cje, które w  zakresie tej terapii mają 
duże sukcesy.

Z  wielu różnorodnych ofert każ-
dy mógł wybrać coś odpowiedniego 
dla siebie. W październiku 2013 r. po-
jawiła się też oferta dla najmłodszych. 
Piłkarska Szkółka Brazylijska to propo-
zycja adresowana do niemowlaków 
od 6. miesiąca życia. Na takie zajęcia 
przychodzą rodzice z dziećmi i oswa-
jają je z różnymi sytuacjami związany-
mi z grą – na początku np. turlanie pi-
łeczki. Jako trzylatki te dzieci trenują 
już w typowej drużynie piłkarskiej, bo 
wychowanie do sportu trzeba zacząć 
jak najwcześniej.

W  ramach Miesiąca dla Zdrowia 
odbył się 5 i  6 października 2013 r. 
Światowy Dzień Marszu. Na całym 
świecie promuje się tę formę ruchu. 
Toruński TKKF zorganizował chodze-
nie z  kijkami Nordic Walking także 
dla osób mniej sprawnych: na Barbar-
ce i w Górsku. W marszu wzięli udział 
m.in. instruktorzy: Regina Biegań-
ska, Ania Szotek, Piotr Kuczbor-
ski, Jarosław Rochna, Renata Do-
browolska. Gościem honorowym 
Światowego Dnia Marszu w  Górsku 
był Kazimierz Musiałowski – 64-let-
ni maratończyk, który zaliczył aż 127 
maratonów – jest najlepszym przy-
kładem, jak poprzez uprawianie spor-

Przykładowy zabieg
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tu można zachować dobrą kondycję 
fizyczną.

Firma Recal współpracująca z TA-
FISA, która patronuje Word Walking 
Day, z  okazji Światowego Dnia Mar-
szu przygotowała wiele atrakcji, m.in. 
dla uczestników marszu na Barbarce 
i  w  Górsku – napoje izotoniczne, pa-
miątkowe koszulki oraz różnorodne 
gadżety.

Podsumowując kampanię proz-
drowotną Miesiąc dla Zdrowia, za-
uważono w TKKF, że kobiety wykazu-
ją większe zainteresowanie zdrowym 
stylem życia i aktywnością fizyczną niż 
mężczyźni. Współorganizatorzy Mie-
siąca dla Zdrowia raportują, że o swo-
je zdrowie zaczynają też dbać młode 
kobiety w  wieku 18–25 lat, ale naj-
bardziej aktywne są panie w  wieku 
50+, panowie stanowią jedynie 25–
30% ogółu uczestników, niezbyt dba-
ją o zdrowie.

Być może w  przyszłości tę staty-
stykę poprawi inicjatywa toruńskiego 
lekarza chirurga – dr. Huberta Juźków, 
który właśnie napisał książkę „Druga 
młodość Supermena” – poradnik dla 
mężczyzn w  wieku 50+, zawierający 
porady na temat, jak żyć zdrowo.

Organizatorzy świadczący usłu-
gi prozdrowotne podczas kampanii 
Miesiąc dla Zdrowia liczą na to, że to-

runianie zarażą się bakcylem uspor-
towienia, że nabiorą nawyku dbania 
o  zdrowie. Firmy, mając na uwadze 
kondycję materialną torunian, dosto-
sowują ofertę cenową do możliwości 
i  potrzeb adresatów. Dlatego oferują 
różne formy zniżkowe, „dopłatowe”: 
karnety, pakiety, promocje, przy czym 
każdy klub fitness oferuje inne warun-
ki sprzedaży.

Właścicielka Centrum Medycyny 
Naturalnej Natura w Toruniu – Dorota 
Raniszewska mówi, że jej firma bie-
rze udział w Miesiącu dla Zdrowia od 
początku, tj. od 16 lat. Klienci jej firmy 
korzystają najczęściej z zabiegów aku-
punktury w  celu usunięcia bólu. Bar-
dzo często są to kobiety po 60. roku 
życia, z  bólem stawów kolanowych. 
Według Doroty Raniszewskiej w 2013 r. 
więcej osób uczestniczyło w majowej 
edycji Miesiąca dla Zdrowia, bo w paź-

dzierniku dobra pogoda zmniejszyła 
zainteresowanie torunian niektórymi 
ofertami.

Mgr Jarosław Rochna – właściciel 
firmy ACTIVEbody (Gabinetu Masażu 
i Odnowy Biologicznej w Toruniu) za-
uważa, że z  programu korzystają lu-
dzie młodzi, obeznani z  Internetem, 
mający kontakt z  mediami. Potwier-
dza, że okres majowy charakteryzuje 
lepsza frekwencja. W  jego gabinecie 
pacjenci korzystają przede wszyst-
kim z  masaży wybranych partii ciała 
– zazwyczaj kręgosłupa. W  gabinecie 
odnowy biologicznej wykonuje dia-
gnostykę ciała, stosuje kinezyterapię, 
oferuje trening personalny. Z  około 
50 osób, które zadzwoniły, w gabine-
cie pojawiło się 16, a wróciło w maju – 
5 osób, zaś w październiku – 2 osoby.

Warto dodać, że o  tej ważnej dla 
zdrowia kampanii prozdrowotnej 
w  2004 r. w  Wyższej Szkole Humani-
styczno-Ekonomicznej we Włocławku 
na Wydziale Pedagogicznym powsta-
ła praca magisterska (2004 nr albumu 
04045/UM) napisana przez Mariusza 
Hasse pod kierunkiem dr. Andrzeja 
Biedrzyckiego na temat „Rola i  zna-
czenie TKKF-u  w  Polsce i  mieście To-
runiu w  krzewieniu kultury fizycznej 
i  sportu oraz profilaktyce chorób na 
przykładzie ogólnopolskiej kampanii 
prozdrowotnej Miesiąc dla Zdrowia 
z Nestle Fitness.

W zakończeniu tej pracy autor na-
pisał: „TKKF pragnie wychowywać spo-
łeczeństwo poprzez sport dla sportu, 
podejmuje nowatorskie zadania prze-
ciwdziałania ujemnym biologicznym 
skutkom zmniejszenia się osobistej 
aktywności ruchowej. (...) TKKF prowa-
dzi działalność dydaktyczną i  eduka-
cyjną, organizuje kursy i szkolenia”. To 
dzięki instruktorom możliwe jest pro-
wadzenie różnorodnych zajęć w  tak 
dużym wymiarze. „Kampania Miesiąc 
dla Zdrowia cieszy się dużą popular-
nością, jest okazją do zaprezentowa-
nia nowych dyscyplin sportowych”, 
a „torunianie chętnie korzystają z  jej 
bogatej oferty programowej”.

■ Jolanta Sokal

Ćwiczenia rozgrzewające – marsz z kijkami Nordic Walking

logo Miesiąca dla Zdrowia
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14–15 września 2013 r. w Warsza-
wie odbył się XVIII Walny Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. Wzięło w  nim udział 
147 delegatów wybranych na 16 kra-
jowych konferencjach wojewódzkich 
PTTK. Zjazd obradował ( podobnie 
jak poprzedni w 2009 r.) w gościnnych 
murach Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, a  uczestnicy zjazdu 
zakwaterowani byli w pobliskich aka-
demikach. Wśród gości zaproszonych 
na zjazd byli przedstawiciele Minister-
stwa Sportu i  Turystyki, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 
administracji samorządowych, licz-
nych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń 
i organizacji krajowych.

Organizacje zagraniczne, z  który-
mi współpracuje bądź jest ich człon-
kiem PTTK, były reprezentowane 
przez prezesów: NFI (Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Przyjaciół Przyro-
dy) przez Manfreda Pilsa, EWV (Eu-
ropejski Związek Wędrownictwa) – Lis 
Nielsen, KST (Klub Słowackich Tury-
stów) – Petra Perhalę i KCT (Klub Cze-
skich Turystów) – wiceprezesa Jana 
Babnica. Krajową Federację Sportu 
dla Wszystkich reprezentował członek 
zarządu Jerzy Kufel, który wręcza-
jąc okazały puchar i  list, podziękował 
PTTK za dotychczasową współpracę. 
PTTK jest członkiem KFSdW od po-
czątku jej istnienia.

Podczas zjazdu prezentowane 
były trzy wystawy: pierwsza przygo-
towana przez Centralny Ośrodek Tury-
styki Górskiej w Krakowie, nawiązująca 
do 140-lecia Towarzystwa Tatrzańskie-
go (1873 r.). Warto tu nadmienić, że 
Towarzystwo Tatrzańskie, później no-
szące nazwę Polskie Towarzystwo Ta-
trzańskie (PTT) z powstałym w 1906 r. 
Polskim Towarzystwem Krajoznaw-
czym (PTK) realizując myśl zjednocze-
niową działaczy obu organizacji z  lat 
30. XX wieku, w 1950 r. przekształciło 

się w  Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze (PTTK). Druga wy-
stawa zrealizowana przez Komisję Za-
rządu Głównego PTTK ds. Współpracy 
z WP poświęcona była bogatej działal-
ności struktur PTTK w Wojsku Polskim 
i  trzecia, przeurocza dla oka wystawa 
poplenerowa fotografii krajoznaw-
czej. Tę ostatnią przedstawiło Cen-
trum Fotografii Krajoznawczej z Łodzi.

Zjazd otworzył w  imieniu ustę-
pujących władz PTTK prezes Lech 
Drożdżyński, piastujący tę funkcję 
przez dwie ostatnie kadencje. Cieka-
we i  obszerne (liczące kilkaset stron 
) szczegółowe sprawozdanie wszy-
scy delegaci otrzymali (po raz pierw-
szy) w  wersji elektronicznej, a  prezes 
L. Drożdżyński w  swoim wystąpie-
niu skoncentrował się na głównych 
działaniach PTTK w  kończącej się ka-
dencji. Mocno podkreślił realizację 
naczelnego hasła PTTK „Polsce służyli-
śmy i służyć będziemy”, wskazując na 
ogniskowanie ogólnopolskich dzia-
łań wokół myśli-haseł programowych 
w  poszczególnych latach: „Rok Tury-
styki Wodnej” (2010), „ Rok Turystyki 
Rodzinnej” (2011), „Rok Turystyki Ro-
werowej” (2012) i „Rok Przewodników 
Turystycznych” (2013).

Kontynuując wielopokoleniową 
troskę działaczy PTTK o  stan krajo-
znawstwa w Polsce, dobitnym akcen-
tem był zorganizowany w  Olsztynie 
w  2010 r., pod Honorowym Patrona-
tem Parlamentu Europejskiego i  jego 
przewodniczącego prof. Jerzego 
Buzka, VI Kongres Krajoznawstwa 
Polskiego pod hasłem: „Polska w  Eu-
ropejskiej Rodzinie. Przenikanie kul-
tur, idei, wartości. Powinności Krajo-
znawców”. Wzięło w nim udział ponad 
600 uczestników z całego kraju, a kon-
gres poprzedzony był 24 sejmikami 
przedkongresowymi zorganizowany-
mi przez oddziały PTTK w całej Polsce. 
W  okresie upływającej kadencji PTTK 
było organizatorem ok. 180 tysięcy 
imprez turystyki kwalifikowanej i  po-

wszechnej, w  których wzięło udział 
prawie 6 mln uczestników!

Zjazd PTTK podsumował działal-
ność upływającej kadencji i po intere-
sującej i twórczej dyskusji podjął kilka 
uchwał, m.in. „O celach i istocie PTTK”, 
o  strategii i  kierunkach działania, 
„O  znaczeniu krajoznawstwa w  dzia-
łalności PTTK”. 45 wybitnym działa-
czom PTTK nadano Godność Człon-
ka Honorowego PTTK. Zjazd wybrał 
też nowe władze naczelne PTTK na 
kadencję 2013–2017: Zarząd Głów-
ny (20-osobowy) z  prezesem Roma-
nem Bargiełem na czele, 15-osobową 
Główną Komisję Rewizyjną z  preze-
sem Beatą Dziduszko i  15-osobowy 
Główny Sąd Koleżeński z  prezesem 
Wojciechem Tomalakiem.

Nowo wybrany prezes ZG Roman 
Bargieł w  pierwszym wystąpieniu za-
pewnił kontynuację misji PTTK i  jed-
nocześnie zwrócił uwagę na koniecz-
ność podejmowania nowoczesnych 
rozwiązań w  funkcjonowaniu towa-
rzystwa w  obliczu zmieniającego się 
w szybkim tempie otoczenia.

Zebrani na zjeździe przedstawicie-
le tej liczącej prawie 70 tys. członków 
organizacji pozarządowej zrzeszonej 
w ponad 300 oddziałach w Polsce wy-
stosowali również list do władz pań-
stwowych, akcentując w  nim m.in. 
rolę i  konieczność wzmocnienia edu-
kacji krajoznawczej społeczeństwa, 
w  tym przede wszystkim młodzieży 
szkolnej, ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, problem szlaków turystycz-
nych, dostrzeganie roli kadr społecz-
nych w  turystyce, deklarując w  tym 
względzie współpracę i współtworze-
nie konkretnych rozwiązań dla kraju.

■ Obecny na zjeździe
Stanisław Sikora

Co słychać w PTTK?
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SALOS RP
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
 Ogólnopolskie Igrzyska 
 Młodzieży Salezjańskiej 

20-22 września 2013 r. we Wro-
cławiu odbyły się XXI Ogólnopol-
skie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. 
Wzięło w nich udział blisko 1000 spor-
towców salezjańskich z  całej Polski 
(z pięciu inspektorii: krakowskiej, war-
szawskiej, pilskiej, wrocławskiej i war-
szawsko-wrocławskiej sióstr), którzy 
zakwalifikowali się do wrocławskiego 
finału. Uczestnicy (dziewczęta i chłop-
cy) rywalizowali w 2 kategoriach wie-
kowych (kat. A – 1996 i młodsi, kat. B 
– 1998 i młodsi) w następujących dys-
cyplinach: koszykówka, piłka nożna, 
piłka siatkowa i tenis stołowy.

Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie Inspektorialne i Stowarzy-
szenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej we Wrocławiu, reprezento-
wane przez ks. Mirosława Łobodziń-
skiego sdb i  ks. Krzysztofa Bucyka 
sdb. W przygotowaniu i realizacji igrzy-
skowego projektu wzięła udział grupa 
wolontariuszy z  Oratorium Salezjań-
skiego we Wrocławiu przy ul. Prusa. 
Igrzyska zostały objęte patronatem ho-
norowym m.in. przez minister sportu 
i  turystyki Joannę Muchę, wojewodę 
dolnośląskiego Aleksandra M. Skoru-
pę, metropolitę wrocławskiego JE abp 
Józefa Kupnego, prezydenta Wrocła-
wia Rafała Dudkiewicza, marszałka 
województwa dolnośląskiego Rafała 
Jurkowlańca.

Ceremonia otwarcia igrzysk od-
była się w  na terenie Wrocławskiej 
Fontanny, we Wrocławskim Centrum 
Kongresowym, z  udziałem władz To-
warzystwa Salezjańskiego, władz Mia-
sta Wrocławia oraz przedstawicieli 
polskich związków sportowych.

21 września (sobota) w Kościele św. 
Michała Archanioła we Wrocławiu od-
była się uroczysta Msza św. dla uczest-
ników igrzysk, której przewodniczył in-

spektor ks. Alfred Leja sdb, a homilię 
wygłosił ks. Piotr Lorek sdb.

W  2014 r. XXII Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej od-
będą się w Rzeszowie.

Wyniki rywalizacji sportowej
Koszykówka dziewcząt
Kat. A  (1996 i  młodsze): 1. SL SALOS 
Słupsk, 2. SL SALOS Szczecin, 3. SL SA-
LOS Dobieszczyzna
Kat. B (1998 i  młodsze): 1. SL SALOS 
Szczecin, 2. SL SALOS Słupsk, 3. SL SA-
LOS Ełk
Koszykówka chłopców
Kat. A  (1996 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Ostrów Wlkp., 2. SL SALOS Suwałki, 
3. SL SALOS Ełk
Kat. B (1998 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Nowa Ruda, 2. SL SALOS Ostrów Wlkp., 
3. SL SALOS Świętochłowice
Piłka siatkowa dziewcząt
Kat. A  (1996 i  młodsze): 1. SL SALOS 
Lublin, 2. SL SALOS Kraków, 3. SL SA-
LOS Nowa Ruda
Kat. B (1998 i  młodsze): 1. SL SALOS 
Lublin, 2. SL SALOS Staniątki, 3. SL SA-
LOS Nowa Ruda
Piłka siatkowa chłopców
Kat. A  (1996 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Rzeszów, 2. SL SALOS Płock, 3. SL SA-
LOS Ostrów Wlkp.
Kat. B (1998 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Ostróda, 2. SL SALOS Kielce, 3. SL SA-
LOS Wrocław
Piłka nożna chłopców
Kat. A  (1996 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Gdańsk, 2. SCS Amico Lubin, 3. SL SA-
LOS Łódź Wodna
Kat. B (1998 i  młodsi): 1. SL SALOS 
Słupsk, 2. SL SALOS Tarnowskie Góry, 
3. SL SALOS Rzeszów
Tenis stołowy dziewcząt
Kat. A (1996 i młodsze): 1. Magdalena 
Podlewska (SL SALOS Suwałki), 2. Mo-
nika Opanowska (SL SALOS Suwałki), 
3. Andżelika Tomaszewska (SL SALOS 
Suwałki)

Kat. B (1998 i  młodsze): 1. Agata 
Chrapkowska (SL SALOS Chojnice), 
2. Kamila Nowosadko (SL SALOS Su-
wałki), 3. Patrycja Drobińska (SL SA-
LOS Chojnice)
Tenis stołowy chłopców
Kat. A  (1996 i  młodsi): 1. Maciej Ko-
ściak (SL SALOS Dzierżoniów), 2. Ce-
zary Augustynowicz (SL SALOS Płock), 
3. Adam Okoński (SL SALOS Płock)
Kat. B (1998 i młodsi): 1. Szymon Ga-
win (SL SALOS Chojnice), 2. Arkadiusz 
Oporek (SL SALOS Płock), 3. Łukasz Ja-
roszewski (SL SALOS Płock)

 Ogólnopolskie Rozgrywki 
 Salezjańskich Animatorów 
 Sportowych 

4–6 października 2013 r. w Staniąt-
kach-Niepołomicach odbyły się XVI 
Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjań-
skich Animatorów Sportowych. W roz-
grywkach uczestniczyli przedstawicie-
le 5 inspektorii: krakowskiej, pilskiej, 
warszawskiej, wrocławskiej Salezja-
nów oraz warszawsko-wrocławskiej 
Salezjanek. Wzięło w  nich udział 105 
osób (księży, sióstr, osób świeckich, 
prezesów, członków zarządów, trene-
rów i instruktorów ze stowarzyszeń lo-
kalnych i inspektorialnych SALOS z ca-
łej Polski).

Ceremonia otwarcia odbyła się 
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Sło-
wa w Niepołomicach. Podczas otwarcia 
wystąpiły zespoły: Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Królewscy” oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Zagórzanie”.

Następnie odbyła się Msza św. 
w  Klasztorze Sióstr Benedyktynek 
w  Niepołomicach, której przewodni-
czył i  homilię wygłosił inspektor ks. 
Dariusz Bartocha sdb. Uczestnicy 
wzięli udział w  konferencji „Wycho-
wanie poprzez sport”, podczas któ-
rej prelekcję wygłosił ks. dr Wojciech 
Krawczyk sdb. Uczestnicy zwiedzali 
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Niepołomice, w tym m.in. Zamek Kró-
lewski i Muzeum Fonografii.

W turnieju siatkarskim zwyciężyła 
drużyna Inspektorii Krakowskiej, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Debrzna, 
natomiast trzecie – drużyna złożona 
z  zawodników Inspektorii Wrocław-
skiej Salezjanek i Salezjanów.

Podczas spotkania podziękowano 
osobom, które przygotowały i wspie-
rały organizację ORSAS. Był też czas 
na wymianę doświadczeń i integrację 
członków stowarzyszeń lokalnych i in-
spektorialnych z całej Polski.

Była to druga największa impre-
za organizowana przez SL SALOS Sta-
niątki. 15–17 lutego 2013 r. SL SA-
LOS Staniątki był organizatorem XVII 
Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Sa-
lezjańskiej w  Futsalu. Nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Miasta i Gminy Nie-
połomice z  burmistrzem Romanem 
Ptakiem na czele, Referatu Promocji 
w  Niepołomicach, Totalizatora Spor-
towego LOTTO oraz wielu życzliwych 
mieszkańców Staniątek.

 Ogólnopolskie Sympozjum 
 Naukowe „Kultura fizyczna 
 a różnice i nierówności społeczne” 

26 października 2013 r. w  Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnym w  War-
szawie odbyło się Ogólnopolskie Sym-
pozjum Naukowe „Kultura fizyczna 
a różnice i nierówności społeczne”. Or-
ganizatorami były Akademia Wycho-
wania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie oraz Salezjańska Organi-
zacja Sportowa RP, zaś uczestnikami – 
wybitni intelektualiści reprezentujący 
cieszące się uznaniem ośrodki nauko-
we i naukowo-dydaktyczne w Polsce.

Uczestników powitał i  skierował 
słowo JM Rektor Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie prof. dr 
hab. Andrzej Mastalerz oraz Krajowy 
Duszpasterz Sportowców ks. Edward 
Pleń sdb. 

Sympozjum składało się z  dwóch 
części. Pierwszej części zatytułowa-
nej „Kultura fizyczna z pozycji filozofii 
i  socjologii” przewodniczyli prof. zw. 

dr hab. Jerzy Kosiewicz oraz dr Ju-
lia Murrmann. Prof. zw. dr hab. Jó-
zef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński) 
w  swoim wystąpieniu „Sport równy 
czy różnych szans” omówił fenomen 
zróżnicowania i  nierówności, przyta-
czając ich przejawy w  praktyce życia 
sportowego. Odwołał się do determi-
nantów klasowych, rasowych, naro-
dowo-państwowych i  edukacyjnych. 
Zróżnicowanie w  dochodach, stylu 
życia, udziale w  kulturze i  we władzy 
ma znaczący wpływ na uczestnictwo 
w  kulturze fizycznej i  sporcie. Sport 
stanowi zatem swoiste odzwierciadle-
nie tego, czym jest świat poza nim.

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław 
Kowalczyk (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski) w  referacie „Antropologiczne 
podstawy idei równości a  kultura fi-
zyczna” przedstawił relacje między 
ideą równości a koncepcjami człowie-
ka. Podkreślił, że idea równości, istot-
na dla dostępności różnych form kul-
tury fizycznej dla obywateli, ma swoje 
implikacje filozoficzno-antropologicz-
ne. W związku z  tym wymienił antro-
pologię personalizmu, aprobującą 
ideę równości i różne formy aktywno-
ści sportowej wraz ze sportem profe-
sjonalno-wyczynowym. Wskazał na 
współczesne zachwianie proporcji 
między sportem wyczynowym a  re-
kreacyjnym, sportem ludzi zdrowych 
i  niepełnosprawnych, sportem rozwi-
janym w  ośrodkach wielkomiejskich 
i  na wsiach oraz niedowartościowa-
niem sportu rehabilitacyjnego dla lu-
dzi starszych.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór 
(Wyższa Szkoła Finansów i  Zarzą-
dzania w  Warszawie) wygłosił referat 
„Stratyfikacja społeczna sportu”. Pod-
kreślił, że współzawodnictwo spor-
towe jest uniwersalnym fenomenem 
rodzącym społeczne uwarstwienie. 
Kryteria uwarstwienia to podział na 
dyscypliny uprawiane amatorsko 
i profesjonalnie, prestiż owych dyscy-
plin, zróżnicowanie pozycji i  docho-
dów. Osobliwości sportowej stratyfi-
kacji wynikają również ze sportowego 
podziału pracy, w tym podziału zawo-
dowego, a wprowadzenie komercjali-

zacji i profesjonalizacji jest dalekie od 
„czystego olimpizmu”.

Dr Tomasz Janus (Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go) przedstawił referat „Sport jako na-
rzędzie jednoczesnego zapobiegania 
i  kreowania różnic oraz nierówności 
społecznych”. Zwrócił uwagę na po-
dwójny charakter sportu: destrukcyjny 
i  twórczy. Sport często jest aspektem 
rzeczywistości promującym nierów-
ności społeczne oraz różnice. Komer-
cjalizacja sportu sprawiła, że człowiek 
stał się narzędziem do osiągania ce-
lów merkantylnych. Na skutek tego po-
jawili się sportowi idole, których osią-
gnięcia w  dziedzinie sportu są ściśle 
połączone z  sukcesem finansowym 
sponsorów. Należy pamiętać, że sport 
jest także narzędziem do zwalczania 
nierówności i zapobiegania różnicom.

W  części drugiej zatytułowanej 
„Pedagogiczne i  prawne aspekty kul-
tury fizycznej” przewodnictwo objęli: 
prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk 
oraz prof. dr hab. Halina Zdebska. 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki 
(Akademia Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu) w  wystąpieniu „Sport 
jako utopia konkursu równych szans, 
w  paradzie wymuszonej równości” 
słowo równość tłumaczył jako tożsa-
mość ontyczną i  moralną sportow-
ców. System kultury fizycznej i  spor-
tu doprowadza społeczność żeńską 
i  męską do równości ontycznej. Owa 
równość wytwarza równość sporto-
wą, ponieważ zapewnia każdemu taki 
sam dostęp do pożądanego dobra 
sportowego, czyli do zwycięstwa. Ale 
już na starcie sportowcy zostali po-
dzieleni kategorialnie i  klasowo, by 
uczynić siebie równymi płciowo i sub-
stancjalnie. Zatem system społecz-
ny kultury sportowej urzeczywistnia 
ideał utopii konkursu równych szans, 
będąc zarazem propagatorem różnic. 
W niektórych przypadkach znosi rów-
nież nierówności społeczne, zaś w in-
nych reprodukuje je i utrwala.

Prof. dr hab. Andrzej Wach 
(Uniwersytet Warszawski) przedsta-
wił referat „Sądownictwo polubow-
ne (arbitraż) jako metoda stwarzająca 
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i wyrównująca nierówności we współ-
czesnym sporcie”. Omówił powstanie 
i  rozwój sportowego sądownictwa 
polubownego. Wskazał przy tym na 
istotne znaczenie Trybunału Arbitra-
żowego do Spraw Sportu MKOl w Lo-
zannie jako apelacyjnej instancji do 
rozwiązywania sporów wynikających 
z  zaskarżenia decyzji dyscyplinar-
nych i  regulaminowych międzynaro-
dowych i  krajowych federacji sporto-
wych.

Doc. dr Krzysztof Zuchora (Aka-
demia Wychowania Fizycznego 
w Warszawie) przedstawił referat „Idea 
rozejmu jako istotny element olim-
pizmu. Z okazji 150. rocznicy urodzin 
Pierre’a  de Coubertina”. Przytoczył 
greckie dewizy regulujące bieg życia 
społecznego, filozoficzne „poznaj sie-
bie samego” i bardziej praktyczne „nic 
ponad miarę”. Odwołując się do myśli 
barona Pierre’a de Coubertina, wspo-
mniał o  ważnej idei wychowania dla 
pokoju, będącej podstawą doktryny 
olimpijskiej. Podkreślił, że sport ofiaru-
je piękno i wysokie wartości moralne. 
Trenując, wsłuchujemy się we własne 
ciało i  odczytujemy jego pragnienia 
i  potrzeby. „Sport bowiem jest naj-
piękniejszy w  sobie” i  nie można kie-
rować się motywacją opartą na korzy-
ściach ekonomicznych, gdyż prowadzi 
do łamania sportowego prawa i dąże-
nia do sukcesu za wszelką cenę, nie-
kiedy z naruszeniem zasady fair play.

Red. Tadeusz Olszański w  refe-
racie „Jedność przeciwieństw, czy-
li pieniądze ojczyzną sportu” zwrócił 
uwagę, że współczesny sport tworzy 
istotne różnice, zwłaszcza finansowe. 
Media różnicują społecznie, upodob-
niając mistrzów sportu do bohate-
rów narodowych, hegemonów. Sport 
stwarza szansę awansu. Ale po dosta-
niu się na szczyt i zdobyciu gratyfika-
cji finansowych potrafi dzielić i  różni-
cować.

Na zakończenie prof. Zbigniew 
Dziubiński podziękował wszystkim 
i  zaprosił do udziału w  przyszłorocz-
nym sympozjum, którego tematem 
będzie „Kultura fizyczna a zmiana spo-
łeczna”.

 Posiedzenie zarządu Polisportive 
 Giovanili Salesiane International 

23–24 listopada 2013 r. odbyło się 
w  Bratysławie (Słowacja) posiedzenie 
zarządu Polisportive Giovanili Salesia-
ne Internationale. W spotkaniu uczest-
niczyła delegacja SALOS RP w  skła-
dzie: Zbigniew Dziubiński (prezes) 
oraz s. Maria Kapczyńska fma (wice-
prezes) i ks. E. Pleń sdb (wiceprezes).

W posiedzeniu wzięli udział przed-
stawiciele z  Austrii, Belgii, Chorwa-
cji, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Polski, 
Portugalii, Słowacji, Słowenii i Włoch. 
Celem spotkania było przekazanie 
sprawozdania nt. organizacji XXIV 
Światowych Igrzysk Młodzieży Sale-
zjańskiej, które odbyły się w  2013 r. 
w Zagrzebiu (Chorwacja).

Informację nt. igrzysk w  Bratysła-
wie w  2014 r. przekazali członkowie 
Komitetu Organizacyjnego, w  tym 
koncepcję igrzysk w wymiarze sporto-
wym, kulturalnym i religijnym. Uczest-
nicy posiedzenia dokonali oglądu in-
frastruktury sportowej, która będzie 
wykorzystana podczas igrzysk.

 Delegacja SALOS RP z wizytą 
 w Rzymie u Generała Salezjanów 
 i Matki Generalnej Salezjanek 

24–27 listopada 2013 r. przeby-
wała w  Rzymie, na zaproszenie Rad-
cy Regionalnego ks. dr. Marka Chrzana 
sdb, delegacja Salezjańskiej Organiza-
cji Sportowej RP w  składzie: Zbigniew 
Dziubiński (prezes) i  s. Maria Kapczyń-
ska fma (wiceprezes) i  ks. Edward Pleń 
sdb (wiceprezes). Delegacja spotkała się 
z Generałem Salezjanów ks. Chavez Vil-
lanueva Pascual sdb, Radcą Generalnym 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży ks. Fabio 
Attardem sdb i Matką Generalną s. Re-
ungoat Yvonne fma oraz Radczynią Ge-
neralną ds. Duszpasterstwa Młodzieży s. 
Canales Calzadilla M. del Carmen fma.

Podczas trzech spotkań delegacja 
przedstawiła aktualną sytuację SALOS 
RP we wszystkich inspektoriach w Pol-
sce. Rozmówcy z  zainteresowaniem 
wysłuchali relacji i podkreślali, by cią-
gle mieć na uwadze wychowanie i for-
mowanie młodych ludzi na „uczci-
wych obywateli i dobrych chrześcijan” 
i  pamiętać o  korzeniach duchowości 
salezjańskiej.

Ponadto delegacja odbyła spotka-
nie w Watykanie w Papieskiej Radzie ds. 
Świeckich, w sekcji „Kościół a sport” oraz 
Kongregacji ds. Kultu Bożego, a  także 
odwiedziła grób bł. Jana Pawła II.

■ Zbigniew Dziubiński

Obrady członków zarządu PGS I, Bratysława, 24 listopada 2013 r.
Fot. Ks. Edward Pleń
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Spotkanie delegacji SALOS RP z generałem salezjanów, Rzym, 26 listopada 2013 r. Fot. Ks. Edward Pleń

Spotkanie delegacji SALOS RP z Radczynią Generalną ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Rzym 25 listopada 2013 r.
Fot. Ks. Edward Pleń
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Podsumowanie roku 2013 w Krajowym Zrzeszeniu LZS
14 grudnia 2013 r. Krajowe Zrzeszenie LZS dokonało podsumo-
wania roku sportowego. Wyróżniono najlepsze kluby i wojewódz-
twa we współzawodnictwie młodzieżowym oraz województwa we 
współzawodnictwie Mistrzostw Zrzeszenia LZS.

W  spotkaniu podsumowującym 
rok sportowy LZS wzięli udział trene-
rzy i  przedstawiciele klubów, władze 
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS na czele z przewodniczącym – mi-
nistrem Władysławem Kosiniakiem-
-Kamysz. Wśród gości obecni byli 
m.in. przedstawiciele Departamentu 
Sportu dla Wszystkich MSiT – dyrek-
tor Wojciech Kudlik i Tadeusz Rożej 
oraz przedstawiciele związków spor-
towych: Jerzy Nowak – wiceprezes 
PZPC i Kazimierz Kocik – wiceprezes, 
Henryk Jurzak i  Jarosław Walaszek 
z Polskiego Związku Łuczniczego. Naj-
lepszym klubom i  województwom 
wręczono wyróżnienia w  formie pu-
charów.

W  2013 r. Krajowe Zrzeszenie 
LZS zrealizowało 8 zadań powierzo-
nych mu przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki oraz Ministerstwo Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi. Zadania te 
realizowano wspólnie z  jednostkami 
wojewódzkimi i klubami LZS.

Zorganizowano:
– 18 mistrzostw Zrzeszenia LZS w 11 

sportach, w których udział wzięło 
3230 zawodniczek i zawodników,

– 10 zgrupowań w  5 sportach dla 
371 zawodników i zawodniczek,

– szkolenie w  218 WLKS dla ok. 10 
000 zawodników i  zawodniczek 
w 38 sportach,

– szkolenie w 60 OSSM LZS dla 603 
młodych sportowców,

– „Sportowe wakacje” dla 191 
uczestników (2 obozy centralne 
w Mielnie) oraz 16 imprez sporto-
wych dla dzieci i  młodzieży w  ra-
mach akcji „Lato z  LZS” – blisko 
6000 uczestników,

– 183 imprezy eliminacyjne regio-
nalne w ramach zadania „Sport dla 
Wszystkich” – 84 921 uczestników,

– w  ramach masowych imprez 
sportowych 7 finałów central-
nych, w  tym Igrzyska LZS, turnie-
je Piłkarska Kadra Czeka Chłopców 
i  Dziewcząt (Duża i  Mała), turniej 
o  Złotą Wieżę, biegi przełajowe 
oraz Rodzinne Rozgrywki Sporto-
we dla 3025 uczestników,

– 11 imprez turystycznych (uczest-
niczyło 1670 osób),

– 77 imprez dla prawie 33 tys. uczest-
ników w ramach konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki „Orlik dla Wszyst-
kich” w 16 województwach,

– imprezy i  zawody sportowo-tury-
styczne w szkołach rolniczych dla 
ponad 17 tysięcy uczestników.
Ponadto w programie Organizator 

Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowi-
sku Wiejskim uczestniczyło 214 osób 
z 16 województw.

Za tymi liczbami kryje się praca 
tysięcy naszych działaczy, wolonta-
riuszy, trenerów i  animatorów spor-
tu oraz pracowników Biura Krajowe-
go LZS.

Udział Zrzeszenia LZS
w systemie sportu

młodzieżowego w 2013 r.
Powszechnie uważa się, że naj-

lepszym miernikiem dla organizacji 
zajmujących się sportem są wyniki 
sportowe. Od wielu lat Ministerstwo 
Sportu i  Turystyki prowadzi co roku 
współzawodnictwo w  sporcie mło-
dzieżowym. My od 1998 r., czyli od 15 
lat przygotowujemy podsumowanie 
osiągnięć naszych klubów, a  w  tym 
i całego zrzeszenia w sporcie młodzie-
żowym, opierając się na systemie mi-
nisterialnym. Robimy to dla siebie, by 
poznać siłę naszego sportu młodzie-
żowego. W przyszłości wyrastają z nie-
go mistrzowie seniorzy pozostający 
w zrzeszeniu lub przechodzący do in-
nych klubów.

Ale robimy to także, by trenerzy 
i działacze mogli porównać swoją pra-
cę z pracą innych klubów. Szkoda, że 
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nie funkcjonuje zapowiadany od wie-
lu lat centralny system identyfikacyjny 
zawodników, pokazujący ich pierw-
sze spotkania ze sportem, mówiący 
o  tym, kto ich zachęcił do uprawia-
nia sportu, przedstawiający zawodni-
czą karierę, ale i pracę trenera, wkład 
klubu w ich osiągnięcia. Mamy nadzie-
ję, że ten system wreszcie powstanie. 
Mając takie narzędzia, nie musieliby-
śmy za każdym razem udowadniać, że 
mistrzostwa zrzeszenia, organizowa-
ne centralnie zgrupowania szkolenio-
we, szkolenie młodzieży w WLKS jest 
niezbędne, by nie tracić talentów, ja-
kie wychowują się na wsi.

Prezentowane dane pokazują, że 
pracujemy efektywnie, szkolimy bar-
dzo szeroko, zachęcamy do spor-
tu w  najmniejszych miejscowościach 
– wreszcie, że realizowany „Program 
rozwoju sportu w  środowisku wiej-
skim” prowadzony od 1997 r. spraw-
dził się, że służy całemu polskiemu 
sportowi. Dyscypliny uznane wtedy 
za tzw. wiodące, najbardziej popular-
ne i tradycyjne w zrzeszeniu dają naj-
większy procentowy wkład klubów 
zrzeszenia w dorobek tych dyscyplin.

Należy podkreślić, że bardzo roz-
szerzyła się liczba dyscyplin, w  któ-
rych szkolona jest młodzież w klubach 
LZS, zdobywająca punkty w  ogólno-
polskiej rywalizacji. Cieszy to wszyst-

kich działaczy zrzeszenia, bo oznacza, 
że kluby LZS otwarte są na nowe pro-
pozycje, a młodzież jest chętna i szuka 
dla siebie miejsca w nowych dla zrze-
szenia dyscyplinach. Niektórzy uwa-
żają, że nie stać nas na takie szkolenie, 
ale naszym zdaniem warto dać mło-
dzieży miejsce do uprawiania sportu, 
do zainteresowania ich każdą formą 
ruchu, aktywności, która służy głów-
nie zdrowiu młodzieży i jest alternaty-
wą dla niepożądanych zachowań spo-
łecznych i patologii.

Przedstawione w artykule dane za 
rok 2013 pozwalają na dokonanie po-
równań i ocen dyscyplin i klubów oraz 
mogą być podstawą do planowania 
pracy organizacyjnej i  szkoleniowej 
na następny rok. Podane wyniki opra-
cowano na podstawie jednolitego dla 
wszystkich dyscyplin sportu regula-
minu ogólnopolskiego współzawod-
nictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Kluby i dyscypliny
Dorobek 2013 roku to 33 643,90 

pkt. zdobyte przez 716 klubów 
w 57 sportach (na 70 punktujących 
w  systemie), co stanowi 22,67% 
możliwych do zdobycia pkt., czyli 
zawodnicy z klubów LZS zdobywa-
ją prawie co piąty punkt.

Jak pokazują wyniki, dyscypli-
ny tzw. wiodące w zrzeszeniu zdoby-

ły w 2013 r. 22 189,85 pkt., co stanowi 
65,95 %. Wkład procentowy klubów 
LZS w  dorobek dyscyplin zwanych 
wiodącymi w zrzeszeniu w roku bieżą-
cym wynosił: w zapasach K – 81,97%, 
w  kolarstwie 76,04%, w  zapasach 
w  st. wol. M – 65,81%, w  łucznictwie 
– 70,04%, w  podnoszeniu ciężarów – 
69,28%, w  zapasach st. kl. – 57,89%, 
w  tenisie stołowym – 40,31%, w  lek-
kiej atletyce – 37,73%, w narciarstwie 
klasycznym – 38,12%.

Ilościowy udział klubów w  dyscy-
plinach wiodących jest również wy-
soki: w  zapasach K stanowi 67,95%, 
w zapasach st. wol. M – 62,5%, w ko-
larstwie – 60,32%, w podnoszeniu cię-
żarów – 60,81%, w  zapasach st. kl. – 
52,81%.

Wśród 200 najlepszych klubów 
w  Polsce znalazło się w  2013 r. 49 
klubów LZS (w 2012 r. było 47 klu-
bów), zaś w  pierwszej „setce” 24 
kluby (w 2012 r. było 22).

Kluby LZS w  mistrzostwach Pol-
ski juniorów, juniorów młodszych 
wygrywają z  największymi polski-
mi klubami, w  tym także ze szkołami 
mistrzostwa sportowego, np. w  lek-
kiej atletyce, kolarstwie, podnoszeniu 
ciężarów, zapasach kobiet, w  tenisie 
stołowym, badmintonie, łucznictwie, 
saneczkarstwie, sumo, sportach wrot-
karskich, zapasach klasycznych, piłce 
nożnej kobiet.

Klasyfikacja wojewódzka 
zrzeszenia

W klasyfikacji zrzeszenia zwycięży-
ło województwo wielkopolskie, w któ-
rym 94 kluby zdobyły 4195,35 pkt., co 
stanowi 26,8% punktów wniesionych 
w dorobek całego województwa, dru-
gie miejsce zajęło województwo lu-

z życia federacji
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belskie, w  którym 59 klubów zdoby-
ło 3712,54pkt., co stanowi 54,94% 
wniesione w  dorobek całego woje-
wództwa, trzecie miejsce zajęło woje-
wództwo mazowieckie, w  którym 41 
klubów zdobyło 2720,47pkt. – 14,65% 
wkładu w dorobek całego wojewódz-
twa, czwarte miejsce przypadło wo-
jewództwu dolnośląskiemu, w  któ-
rym 68 klubów zdobyło 2626,08 pkt. 
– wkład 19,66% w dorobek całego wo-
jewództwa, piąte miejsce –wojewódz-
two śląskie, gdzie 46 klubów zdobyło 
2504,99 pkt. i wniosło 16,66% w doro-
bek całego województwa, szóste miej-
sce – województwo podlaskie, w któ-
rym 35 klubów zdobyło 2455,02 pkt. 
– 41,92% w  dorobku całego woje-
wództwa. Wyniki pozostałych woje-
wództw można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej.

Inne dane
Zawodnicy Zrzeszenia LZS w 2013 r. 

zdobywali punkty dla 290 powia-
tów na 361 sklasyfikowanych, co sta-
nowi średnio 80,33%. W  wojewódz-
twie opolskim i zachodniopomorskim 
kluby LZS zdobywały punkty dla 
wszystkich powiatów, a  ponad 95% 
w województwie lubelskim i warmiń-
sko-mazurskim.

W  2013 r. kluby LZS punktowa-
ły dla 502 gmin na 894 sklasyfikowa-
nych, co stanowi 56,15%.

Dorobek poszczególnych kate-
gorii wiekowych w  Zrzeszeniu LZS: 
MMP – 24,05% (2012 – 22,12%), MPJ – 
28,6% (2012 – 20,97%), MPJMł. – 24,87% 
(2012 – 20,51%), MMM – 22,48% (2012 
– 26,90%). Te wskaźniki świadczą o rów-
nomiernej pracy szkoleniowej klubów 
LZS ze wszystkimi kategoriami wieko-
wymi, chociaż może nieco niepokoić 
spadek w kat. młodzika. Generalnie na 
podstawie tych danych można stwier-
dzić, że przyjęty system działania Zrze-
szenia LZS w sporcie, realizowane pro-
gramy OSSM, WLKS, prowadzenie cyklu 
imprez mistrzowskich, szkoleń przynosi 
zakładane efekty. Widoczny jest wzrost 
efektów w  postaci zdobywanych pun-
ków, ale i wzrost liczby klubów uczest-
niczących we współzawodnictwie. 

Wyniki uzyskiwane w kategoriach mło-
dzieżowych mają przełożenie na wyni-
ki zawodników LZS we współzawodnic-
twie międzynarodowym.

Uzyskiwanie tych efektów jest moż-
liwe dzięki oddanej pracy szkoleniow-
ców, zaangażowaniu działaczy klubo-
wych i  samorządowych wszystkich 
szczebli oraz środkom finansowym 
skierowanym do środowiska wiejskie-
go i Zrzeszenia LZS z budżetu państwa 
na realizację przyjętego w 1997 r. i  re-
alizowanego do dziś programu. Mamy 
nadzieję, że w 2014 r. nastąpi utrzyma-
nie dorobku klubów LZS, a tym samym 
wkład zrzeszenia w  dorobek sportu 
polskiego zostanie utrzymany.

Wyróżnione kluby
Jak już wcześniej informowaliśmy, 

najlepsze kluby zrzeszenia, te które 
w  poszczególnych dyscyplinach uzy-
skały najwięcej punktów, zostały wy-
różnione pucharami. Było ich w sumie 
34. W  dyscyplinach tzw. wiodących 
w  zrzeszeniu uhonorowano trzy naj-
lepsze kluby. Do tych dyscyplin należą: 
lekkoatletyka, kolarstwo, łucznictwo, 
zapasy kobiet, zapasy mężczyzn styl 
wolny i  klasyczny, podnoszenie cięża-
rów, narciarstwo klasyczne i tenis stoło-
wy. W pozostałych 25 wyróżniono tyl-
ko jeden klub. Przyjrzyjmy się tylko tzw. 
dyscyplinom wiodącym w LZS.

Klasyfikację w  lekkiej atletyce 
wygrało KS Podlasie Białystok, które 
w tym roku wśród dwustu najlepszych 
klubów w Polsce uplasowało się na 9. 
miejscu w  kraju. A  gwiazdami tego 
klubu wśród seniorów są Kamila Ste-
paniuk (skok wzwyż) i  Kamil Kryń-
ski (sprinter). W  tym roku wiele me-
dali zdobywali dla klubu także młodzi 
zawodnicy, m.in. złoto Damian Rosz-
ko na 1500 i 5000 m, Damian Czykier 
na 110 ppł czy Piotr Milewski w sko-
ku wzwyż (wszyscy MMP), na MJP zło-
to na 1500 m i na 3000 m przez prze-
szkody zdobył Maciej Bielawiec.

Drugie miejsce w  lekkiej atletyce 
zdobył klub ZLKL Zielona Góra, a trze-
cie KS Agros Zamość.

W  kolarstwie najlepszy okazał się 
ALKS Stal Grudziądz, który ma świet-

nych szosowców i  torowców. Od po-
nad 10 lat według rankingu PZKol to 
najlepszy klub kolarski w kraju. A na li-
ście najlepszych klubów w Polsce zaj-
muje 16. miejsce. Drugie miejsce za-
jęła KK Ziemia Darłowska Darłowo, 
a trzecie UKS Jedynka Kórnik.

W  łucznictwie pierwszy był LKS 
Łucznik Żywiec, który w tym roku ob-
chodził 30-lecie swojego istnienia – 
przez ten czas klub wychował kilku 
olimpijczyków, a obecnie gwiazdą jest 
olimpijka z Londynu Natalia Leśniak. 
Drugie miejsce przypadło KS Obuwnik 
Prudnik, a  trzecie zdobyła GLKS Unia 
Pielgrzymka.

KS Wisła Ustronianka w  Wiśle to 
klub, który przez wiele lat kojarzył się 
z „Orłem z Wisły”, czyli Adamem Ma-
łyszem. Dziś jego gwiazdami są Piotr 
Żyła i Aleksander Zniszczoł, a trene-
rem Jan Szturc. Ustronianka wygra-
ła zrzeszeniową klasyfikację w  nar-
ciarstwie klasycznym. Klub obchodził 
w  tym roku 60-lecie istnienia. Drugie 
miejsce zajął LKS Poroniec Poronin 
(w latach 1999–2010 w barwach tego 
klubu startował Kamil Stoch), w któ-
rym trenują największe gwiazdy pol-
skiego łyżwiarstwa szybkiego – Jan 
Szymański, Konrad Niedźwiedzki, 
Katarzyna Bachleda-Curuś czy Lu-
iza Złotkowska. Trzecie miejsce w tej 
dyscyplinie przypadło LKS Witów 
Mszana Górna.

W  podnoszeniu ciężarów od lat 
potęgą jest CLKS Mazovia Ciecha-
nów. Korzenie klubu sięgają początku 
lat 50. XX w. i zawsze ten klub będzie 
się kojarzył z  nazwiskiem Ireneusza 
Palińskiego – jednego z  najlepszych 
w  historii polskich sztangistów, mi-
strza olimpijskiego z  Rzymu i  brą-
zowego medalisty z  Tokio. Obecnie 
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z życia federacji

największe sukcesy odnoszą junior-
ki i juniorzy tego klubu: Izabela Wró-
blewska – brązowa medalistka ME, 
Jarosław Samoraj – brązowy medali-
sta MŚ czy Patryk Słowikowski. Dru-
gie miejsce zajęło WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, a trzecie LKS Dobryszyce.

Pierwsze miejsce w zapasach kobiet 
zajął MKS Cement Gryf Chełm – klub, 
który kiedyś słynął z zapaśników, takich 
jak Andrzej Głąb – srebrny medalista 
IO w Seulu czy bracia Jabłońscy – Piotr 
i Dariusz, też olimpijczycy, a  w  1993 r. 
Dariusz był mistrzem świata. Ale od kil-
ku lat chełmski klub słynie z  zapaśni-
czek – najbardziej znana jest Katarzyna 
Krawczyk. W  tym roku juniorki Gryfu 
po raz czwarty z rzędu sięgnęły po tytuł 
drużynowych mistrzyń kraju.

Warto przypomnieć, że w tym roku 
minęło 20 lat, od kiedy ta dyscyplina 
sportu uprawiana jest w Polsce. A naj-
bardziej utytułowaną zawodniczką 
w historii jest Edyta Witkowska z Pla-
tanu Borkowice (klubu naszego Zrze-
szenia) – jej największym osiągnięciem 
było zdobycie w jednym roku (2001) ty-
tułu mistrzyni Europy i  świata. Jedyny 
medal olimpijski – brązowy – dla Polski 
zdobyła w 2008 r. w Pekinie Agnieszka 
Wieszczek-Kordus (obecnie zawod-
niczka Grunwaldu Poznań).

Drugie miejsce w  zapasach ko-
biet w  elezetesowskim współzawod-
nictwie zdobył WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, a  trzecie KS Sobieski Poznań. 

I  jeszcze jedna informacja – w  tego-
rocznym rankingu PZZ na liście 15 naj-
lepszych klubów w  kraju 9 reprezen-
tuje nasze zrzeszenie.

W  zapasach mężczyzn w  stylu 
wolnym współzawodnictwo wygrał 
LKS Mazowsze Teresin – klub, który 
niegdyś słynął ze znakomitych łucz-
niczek – jego barwy reprezentowała 
brązowa medalista z Atlanty Katarzy-
na Klata i wicemistrzyni świata Alicja 
Ciskowska-Maciągowska. Dziś punk-
ty dla klubu zdobywają młodzi zapa-
śnicy: Paweł Albinowski, Rafał Pa-
liński, Kamil Pałyska. Drugie miejsce 
zajął AKS Białogard, a trzecie LKS Cera-
mik Krotoszyn.

W  zapasach w  stylu klasycznym 
zwyciężył AKS Piotrków Trybunalski, 
gdzie dyrektorem sportowym jest wi-
cemistrz olimpijski z  Barcelony Piotr 
Stępień. W tym roku największy suk-
ces przyniósł klubowi Mateusz Ber-
natek – zdobył mistrzostwo Europy. 
Drugie miejsce zajęła GKS Cartusia 
Kartuzy, a trzecie KS Sobieski Poznań.

W tenisie stołowym, w którym na 
arenie międzynarodowej coraz mniej 
sukcesów, pierwsze miejsce przypa-
dło GLKS Nadarzyn, drugie zajął LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński, a  trzecie 
LKS Odra Głoska.

Na zakończenie uroczystości wrę-
czenia klubowych wyróżnień prze-
wodniczący RG KZ LZS minister Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz powiedział: 
– Mamy wielu młodych, obiecujących 
zawodników. Jestem pewien, że tre-
nerzy klubowi dołożą wszelkich sta-
rań, by nie zmarnować tych talen-
tów, bo to nasze nadzieje olimpijskie. 
I niech to będzie podsumowaniem na-
szego „podsumowania”.

■ Iwona Derlatka

W  przyszłym roku ogólnopolski 
turniej chłopców „Piłkarska Kadra Cze-
ka” obchodzić będzie 30-lecie swo-
jego istnienia. Wszystko zaczęło się 
w 1984 r. od audycji telewizyjnej pod 
tym właśnie tytułem, której pomysło-
dawcą był dziennikarz Redakcji Rol-
nej TVP Adam Gocel. Po kilku zaledwie 
wydaniach okazało się, że jest to strzał 
w „10” – oglądalność przeszła wszelkie 
oczekiwania. Młodym adeptom piłki 
nożnej udzielano rad szkoleniowych, 
pokazywano najlepszych wtedy pił-
karzy, analizowano ich technikę i grę.

Redaktorowi Gocelowi udało się 
pozyskać do współpracy znakomitego 
trenera Stanisława Tymowicza, który 
m.in. odkrył takie talenty, jak Jan To-
maszewski czy Lesław Ćmikiewicz, 
znanych sędziów, jak Michał Listkie-
wicz, późniejszy prezes PZPN.

Na „zamówienie” odbiorów au-
dycji, czyli młodych zawodników, za-
częto też organizować rozgrywki. 
W  pierwszej ich edycji wystartowało 
1507 gmin i ponad 70 tysięcy uczest-
ników. Dziś dla wielu 40–50-latków 
jest to audycja kultowa. Od samego 
początku Ludowe Zespoły Sportowe 
służyły pomocą Adamowi Gocelowi 
i pomagały te rozgrywki organizować. 
I  organizują do dziś, choć audycji już 
dawno nie ma.

To najstarszy tego typu turniej pił-
karski w  Polsce i  ciągle popularny, 
mimo wzrastającej co roku konkurencji.

Chcemy godnie uczcić ten jubile-
usz. Pracujemy nad atrakcyjnym pro-
gramem obchodów. A na razie na na-
szej stronie internetowej (www.lzs.
pl) zamieściliśmy quiz obejmujący 5 
pytań dotyczących historii „PKCz” – 
atrakcyjne nagrody, warto zerknąć.

30 lat turnieju
„Piłkarska Kadra Czeka” w 2014 r.
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Pierwsze decyzje IPC na Rio 2016 korzystne dla Polski
Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie Londyn 2012 przeszły do hi-
storii jako bardzo przyjazne środowisku, sportowcom i kibicom. 
Kolejne igrzyska odbędą się w Ameryce Południowej, w brazylij-
skim mieście Rio de Janeiro.

Zanim zapłonie znicz w Rio 2016, 
sportowców i  organizatorów cze-
ka wiele pracy. Wszystkie międzyna-
rodowe federacje podejmują działa-
nia w  Międzynarodowym Komitecie 
Olimpijskim i  Paraolimpijskim (IPC) 
o większą niż w Londynie liczbę kon-
kurencji dla swoich zawodników. 
Wśród tych federacji jest także INAS, 
federacja zajmująca się sportem osób 
z  niepełnosprawnością intelektu-
alną. Podczas lipcowego posiedze-
nia w Lyonie egzekutywa IPC podjęła 
pierwsze decyzje programowe na pa-
raolimpiadę w Rio.

O  znaczenie tych decyzji dla Pol-
ski pytamy prezesa Związku Stowarzy-
szeń Sportowych „Sprawni-Razem” – 
dr. Zenona Jaszczura.

Czy decyzje IPC są korzystne dla 
Polski?
– Władze Międzynarodowego Komi-
tetu Paraolimpijskiego doceniają dzia-
łalność INAS, skoro przy bardzo rozbu-
dowanym programie podjęły decyzję 
o  rozszerzeniu go o  jedną konkuren-
cję lekkoatletyczną. A  będzie to bieg 
na 400 m kobiet i mężczyzn. Pozosta-

ją konkurencje rozgrywane w  Lon-
dynie – bieg na 1500 m, skok w  dal 
i pchnięcie kulą. Dla Polski jest to bar-
dzo korzystna sytuacja. W skoku w dal 
mamy duże tradycje i bardzo dobrych 
zawodników. Warto przypomnieć, że 
od wielu lat rekordzistką w  tej dyscy-
plinie jest Barbara Niewiedział (5678), 
która z wielkimi sukcesami specjalizuje 
się w biegu na 800 i 1500 m. Mistrzy-
ni świata z Tunisu – Sabina Stenka – 
wróciła do sportu, odzyskała dawną 
formę i  bijąc rekord życiowy, wywal-
czyła srebrny medal podczas tegorocz-
nych mistrzostw świata INAS w Pradze, 
gdzie w finałach tej konkurencji wystą-
pili nasi młodzi reprezentanci – Sandra 
Pieczychlebek i Dariusz Pietrucha.

Przed igrzyskami paraolimpijskimi 
w Sydney wielkim faworytem do zło-
tych medali w biegu na 400 i 1500 m 
był Mirosław Formela. Niespodzie-
wanie tuż przed wyjazdem do Au-
stralii Formela zrezygnował ze startu 
i straciliśmy dwa niemal pewne meda-
le. Zamiast niego do Sydney pojechał 
jeden z najbardziej zasłużonych spor-

towców stowarzyszenia „Sprawni-Ra-
zem” – Tadeusz Chudzyński. Wywal-
czył tam brązowy medal w  biegu na 
1500 m i będzie pierwszym sportow-

cem „Sprawni-Razem”, który otrzyma 
od państwa miesięczną premię, przy-
sługującą zgodnie z ustawą także me-
dalistom igrzysk paraolimpijskich.

O  jedną konkurencję rozszerzono 
także w Rio program w pływaniu. Do-
chodzi wyścig na 200 m stylem zmien-
nym. Pozostają wyścigi na 100 m sty-
lem dowolnym, 100 m klasycznym 
i  100 m stylem grzbietowym. Po za-
kończeniu kariery przez braci Pawła 
i  Piotra Penarów, srebrnych medali-
stów na 100 m stylem grzbietowym 
i 100 m klasycznym z Sydney, jakoś nie 
widać ich następców. Pewne nadzieje 
wiążemy z dwójką pływaków z Suwałk 
– Angeliką Koniecko i Bartłomiejem 
Śniatkowskim. W  ośrodku w  Suwał-
kach nie brakuje zdolnych młodych 
pływaków, warto przypomnieć choć-
by delfinistkę Joannę Mendak, meda-
listkę igrzysk paraolimpijskich. Może 
Angelika i Bartłomiej pójdą w jej ślady.

INAS ubiega się w IPC o turniej dru-
żynowy w  tenisie stołowym, o  fut-
sal i biegi narciarskie.

Twórca ruchu społeczno-sporto-
wego „Sprawni-Razem” – dr Ze-
non Jaszczur

Barbara Niewiedział od igrzysk w Sydney „króluje” w federacji INAS w biegach 
średnich. Od lewej: Arleta Meloch Barbara Niewiedział
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– Jeżeli chodzi o  turniej drużynowy 
w  tenisie stołowym w  Rio, to jeszcze 
nie ma decyzji w tej sprawie. Z gier ze-
społowych nie futsal, ale koszyków-
ka znajdzie się w  programie letniej 
paraolimpiady 2020. Prawdopodob-
nie będzie to 8 drużyn męskich i 6 ko-
biecych. Kosz męski był na igrzyskach 
w  Sydney, a  reprezentacja Polski po 
dramatycznym meczu pokonała Au-
stralię i zdobyła brązowy medal.

Z myślą o paraolimpiadzie w 2020 r. 
w tym roku podczas mistrzostw świata 
koszykarzy w  Ankarze oprócz turnie-
ju odbyły się badania specjalistyczne. 
Mistrzostwo świata zdobyła Portu-
galia, wygrywając w  finale z  Francją 
56:37. W  pojedynku o  piąte miejsce 
Polska pokonała Turcję 76:59. Dobrą 
wiadomość mam też dla narciarzy – 
w  programie zimowej paraolimpiady 
w 2018 r. znajdą się konkurencje bie-
gowe kobiet i mężczyzn.

Tenis stołowy
Na igrzyskach paraolimpijskich 

w  Rio w  tenisie stołowym zawodni-
ków niepełnosprawnych intelektual-
nie podobnie jak w Londynie rozegra-
ny zostanie tylko turniej indywidualny 
kobiet i mężczyzn. Na przełomie wrze-
śnia i października 2013 r. we włoskiej 
miejscowości Lignano odbyły się mi-
strzostwa Europy wszystkich klas nie-
pełnosprawności.

O  starcie zawodników stowarzy-
szenia „Sprawni-Razem” rozmawia-
my z  opiekunką ekipy – Aleksandrą 
Garbaś, która od wielu lat promuje 
tenis stołowy w  specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym w Sosnowcu.

Jak spisała się nasza drużyna, w któ-
rej obok bardzo doświadczonych 
zawodniczek – Doroty Nowackiej 
i Krystyny Siemienieckiej – znaleźli 
się bardzo młodzi tenisiści stołowi, 
Kamil Bałuszek i Damian Słociński?
– Znakomicie spisały się nasze panie. 
Dorota Nowacka, Krystyna Siemie-
niecka i  Monika Dobko wywalczyły 
złoty medal w  turnieju drużynowym. 
W  singlu Nowacka zdobyła srebrny 
medal, a  Siemieniecka i  Dobko me-

dale brązowe. Wśród mężczyzn na 
pochwałę zasłużyła nasza młodzież 
– Bałuszek, Słociński i  Damian Fira 
też stanęli na podium, zajmując dru-
gie miejsce w  turnieju drużynowym. 
W  ogólnej punktacji medalowej 
wszystkich jedenastu klas rozgryw-
kowych Polska z 15 medalami, w tym 
4 złotymi, 2 srebrnymi i 9 brązowymi, 
zajęła czwarte miejsce. Pierwsze miej-
sce w  tej klasyfikacji zajęła Ukraina, 
która zdobyła tylko 12 medali, ale za 
to najwięcej – bo aż 7 – złotych.

Na tegorocznej światowej liście 
rankingowej pierwsze miejsce zaj-
muje Krystyna Siemieniecka – 229,74 

Kadra narodowa

Singiel kobiet, klasa 11

Monika Dobko, Krystyna Siemieniecka i Dorota Nowacka – złoty medal w tur-
nieju drużynowym

Polscy medaliści
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punkty, drugie Dorota Nowacka – 
226,78. Dalsze miejsca Polek: Monika 
Dobko 13. miejsce – 54,81 pkt., Jowi-
ta Latusz 28. – 17,55 pkt., Julita Latusz 
43. – 5,40 pkt.

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zajmuje Francuz Pereira Pascal – 238,38. 
Miejsca Polaków: Paweł Olejarski 4. 
miejsce – 226,96 pkt., Damian Słociń-
ski 10. – 95,35 pkt., Kamil Bałuszek 12. – 
89,98 pkt., Damian Fira 26. – 42,70 pkt., 
Marcin Knapik 32. – 40,99 pkt.

Sukcesy lekkoatletów
Rozmawiamy z dr. Zenonem Jasz-

-czurem, twórcą ruchu społeczno-
-sportowego dla młodzieży szkół spe-
cjalnych pod nazwą „Sprawni-Razem”.
Jak w  tegorocznym sezonie spisa-
li się nasi lekkoatleci – medaliści 
igrzysk paraolimpijskich w  Londy-
nie?
– Jeśli w  grudniu, podczas ogól-
nopolskiej konferencji w  Zakopa-
nem, będziemy wybierali najlep-
szych sportowców „Sprawni-Razem” 
w  roku 2013 – główną faworytką do 
zwycięstwa będzie złota medalist-
ka i rekordzistka świat w skoku w dal 
igrzysk paraolimpijskich w  Londy-
nie – Karolina Kucharczyk. Znako-
mitą serię zwycięstw Karolina roz-
poczęła w marcu, podczas halowych 
mistrzostw Europy INAS w Istambule, 
gdzie zdobyła złote medale i  pobiła 
rekordy świata w skoku w dal i biegu 

na 60 m przez płotki. A ponadto była 
druga w finale 200 m.

Trenerzy i obserwatorzy byli zgod-
ni – Karolina Kucharczyk była najlep-
szą zawodniczką mistrzostw stare-
go kontynentu. W  czerwcu, podczas 
mistrzostw świata INAS na otwartym 
stadionie w  Pradze, Polce trzykrotnie 
grano Mazurka Dąbrowskiego za zwy-
cięstwo w skoku w dal, ale także w bie-
gu na 200 i 100 m przez płotki. Miesiąc 
później w Lyonie odbywały się mistrzo-
stwa świata IPC, w których Karolina nie 
tylko zdobyła złoty medal w  swej ko-
ronnej konkurencji – skoku w  dal, ale 
ustanowiła nowy rekord świata wyni-
kiem 6,09, o dziewięć centymetrów le-
piej od rezultatu, którym w  Londynie 
zdobyła w tej konkurencji „złoto”.

Nie tylko dla Karoliny Kucharczyk 
był to bardzo udany sezon. Najlepszą 
zawodniczką mistrzostw świata INAS 
w  Pradze była Barbara Niewiedział, 
która zdobyła złote medale w  bie-
gach na 800, 1500 i 3000 m, a ponad-
to przyczyniła się do srebrnego me-
dalu polskiej sztafety 4x400 m. Inni 
medaliści z paraolimpiady w Londynie 
także spisali się w  Pradze bardzo do-
brze. Ewa Durska wygrała konkursy 
pchnięcia kulą i  rzutu dyskiem, a  Da-
niel Pek wygrał bieg na 1500 m. Do-
bry występ zanotowała druga w  bie-
gu na 1500 m Arleta Meloch i  drugi 
na tym samym dystansie Rafał Korc. 
Należy się także cieszyć ze srebrne-

go medalu Sabiny Stenki w  bie-
gu na 400 m i  postępów, jakie po-
czynili w  tej konkurencji Mariusz 
Pietrucha i  Sandra Pieczychlebek. 
W  sumie 18 medali w  Pradze, w  tym 
9 złotych, 8 srebrnych i 1 brązowy naj-
lepiej świadczy, jaką potęgą są nasi lek-
koatleci w Federacji Sportowej INAS.

Wracając do mistrzostw świata 
w Lyonie, warto jeszcze podać, że Bar-
bara Niewiedział wygrała bieg na 
1500 m, a druga na tym dystansie była 
Arleta Meloch. Ewa Durska wygrała 
konkurs pchnięcia kulą, a w tej samej 
konkurencji wśród mężczyzn Krzysz-
tof Kaczmarek był drugi. W finale bie-
gu mężczyzn na 1500 m Danie Pek 
był drugi, a Rafał Korc piąty.

Dla naszych sportowców niepeł-
nosprawnych intelektualnie bardzo 
ważną imprezą, która w dużym stop-
niu zadecyduje o  kwalifikacjach lek-
koatletów, pływaków i tenisistów sto-
łowych na paraolimpiadę w Rio 2016, 
będą Igrzyska Światowe INAS Global 
Games w 2015 r. w Ekwadorze.

Koniec roku sprzyja wspomnieniom 
o  wielkich imprezach z  udziałem 
sportowców niepełnosprawnych. 
Towarzyszył pan reprezentantom 
Polski na sześciu igrzyskach para-
olimpijskich, które wspomina pan 
najchętniej?
– Pierwsze zimowe w Nagano i  letnie 
w Sydney. W japońskiej stacji narciar-
skiej w Nagano był to debiut sportow-
ców federacji sportowej INAS w  pa-
raolimpiadzie zimowej, która odbyła 
się dwa tygodnie po olimpiadzie peł-
nosprawnych. Zawodnicy INAS star-
towali tylko w  biegach narciarskich. 
Liderką ekipy „Sprawni-Razem” była 
Danuta Poznańska z  Iwonicza Zdro-
ju, która przed igrzyskami była w do-
brej formie, co potwierdziła w  zna-
nych zawodach międzynarodowych 
Paratatry. Danuta dzielnie walczyła 
na trasach w  Nagano, gdzie zdobyła 
dwa brązowe medale, a warto dodać, 
że były to jedyne medale, jakie Polska 
zdobyła na olimpiadzie i paraolimpia-
dzie. Sam wyjazd do Japonii był dla 
naszej młodzieży wielkim przeżyciem. 

Karolina Kucharczyk w 2013 r. pobiła o dziewięć centymetrów swój rekord 
świata w skoku w dal z Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie
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Danuta Poznańska oraz jej koleżan-
ki i koledzy z Nowego Targu, Istebnej 
po raz pierwszy lecieli samolotem i to 
aż 12 godzin – z Monachium do Tokio.

Dwa lata po igrzyskach w  Japo-
nii odbywała się letnia paraolimpiada 
w Sydney, gdzie Polskę reprezentowa-
ło aż 29 zawodników stowarzyszenia 
„Sprawni-Razem”. I był to start znako-
mity, bo 25 naszych zawodników zdo-
było medale, w  tym 12 koszykarzy. 
Cieszyliśmy się ze złotych medali lek-
koatletów – Barbary Bieganowskiej 
(panieńskie nazwisko Niewiedział) 
w  biegu na 800 m, Ewy Durskiej 
i  Krzysztofa Kaczmarka w  pchnię-
ciu kulą, sprinterki Małgorzaty Klem-
mann, która w biegu na 100 m poko-
nała jedną z  liderek – Australijkę Lisę 
Lorens. Miłą niespodziankę sprawił 
Piotr Skrobut, wygrywając singla 
w tenisie stołowym. Cenne okazały się 
także srebrne medale Arlety Meloch 
na 800 m i  Joanny Gad w  kuli oraz 
Tomasza Wojtasa w  tenisie stołowy, 
a  także brązowe medale koszykarzy 
i  Tadeusza Chudzyńskiego w  biegu 
na 1500 m. Znakomity w dużym stop-
niu występ szermierzy na wózkach, na 
czele z  Martą Wyrzykowską, która 
wywalczyła na paraolimpijskiej plan-
szy cztery złote medale.

Dzięki sportowcom stowarzysze-
nia „Sprawni-Razem” reprezentacja 
Polski zajęła bardzo wysokie 8. miej-
sce w klasyfikacji medalowej. Po igrzy-
skach paraolimpijskich w  Sydney 
władze Międzynarodowej Federacji 
Sportowej INAS stwierdziły, że Polska 
ma najlepszy na świecie system szko-
lenia młodzieży niepełnosprawnej in-
telektualnie.

Pływacy myślą o Rio
W Warszawie w listopadzie 2013 r. 

odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski 
w Pływaniu Stowarzyszenia „Sprawni-
-Razem”. Oto jak trener kadry, Łukasz 
Głasek ocenia mistrzostwa, a  szcze-
gólnie zawodników, którzy mają szan-
sę startować w  kolejnych Igrzyskach 
Paraolimpijskich, które odbędą się 
w  Rio de Janeiro. Wiemy, że w  pro-
gramie – obok konkurencji, które były 

– Przedstawiciele woj. podlaskiego 
– Angelika Koniecko i  Bartłomiej 
Śniadkowski, jak na kadrowiczów 
przystało, wygrali wszystkie swoje wy-
ścigi i  zdeklasowali innych zawodni-
ków. W  ostatnich latach osiągają oni 
najlepsze wyniki wśród pływaków 
z  niepełnosprawnością intelektualną. 
Ich najważniejszym celem są kwalifi-
kacje do Paraolimpiady w  Rio de Ja-
neiro. Mnie osobiście, jako trenera 
koordynatora kadry narodowej w pły-
waniu osób z niepełnosprawnością in-
telektualną w  stopniu lekkim, cieszą 
coraz lepsze wyniki młodych zawod-
ników. Dobrze popłynął Sebastian 
Kosiorek z woj. mazowieckiego, który 
od niedawna dołączył do kadry oraz 
Piotr Janczura z woj. dolnośląskiego.

■ Witold KubickiBartek Śniadkowski

Zdjęcie z zawodów

Dekoracja najlepszych zawodników mistrzostw. Od lewej: prezes ZSS „Spraw-
ni-Razem” Zenon Jaszczur, Angelika Koniecko, Jerzy Piątkowski – trener klubo-
wy, Bartłomiej Śniadkowski, Łukasz Głasek – trener kadry

w  programie Paraolimpiady Londyn 
2012 – 100 m stylem dowolnym, kla-
sycznym i grzbietowym – dojdzie dy-
stans 200 m stylem zmiennym.

– Do imprezy zgłoszonych zostało 
60 zawodniczek i zawodników z dzie-
więciu województw. Faworyci jak zwy-
kle nie zawiedli – mówi Łukasz Głasek. 
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36 Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Sukcesy biało-czerwonych w Lyonie

Rafał Wilk najlepszy na Alasce Niepełnosprawni
sportowcy w stolicy Belgii

Sir Philip Craven 
ponownie na czele 
Międzynarodowego 
Komitetu Paraolimpijskiego

Dzięki zdobyciu 26 medali (10 
złotych, 8 srebrnych i  tylu samo brą-
zowych) polskim sportowcom przy-
padło wysokie 8. miejsce w tabeli me-
dalowej lekkoatletycznych mistrzostw 
osób niepełnosprawnych.

W  Lyonie rywalizowało 1100 za-
wodników z 99 krajów. Rekordy świa-
ta ustanowili mistrzowie igrzysk pa-
raolimpijskich w  Londynie w  2012 r. 
– Karolina Kucharczyk (MUKS Kadet 
Rawicz, kategoria F20) w skoku w dal 
rezultatem 6,09 oraz Maciej Lepia-
to (Start Gorzów, F44) w skoku wzwyż 
(2,13). Nie zabrakło także kilkunastu 
rekordów życiowych.
Złoci medaliści lekkoatletycznych 
MŚ osób niepełnosprawnych

Brytyjczyk sir Philipp Craven zo-
stał wybrany 24 listopada 2013 r. po-
nownie na funkcję przewodniczący 
Międzynarodowego Komitetu Para-
olimpijskiego, którego siedziba mieści 
się w niemieckiej Kolonii.

Skład Komitetu Wykonawczego: 
przewodniczący – sir Philip Craven (W. 
Brytania), wiceprzewodniczący – An-
drew Parsons (BRA), członkowie – Mo-
hamed Alhameli (Zjednoczone Emira-
ty Arabskie), Ann Cody (USA), Rita van 
Driel (Holandia), Patrick Jarvis (Kana-
da), Duane Kale (Nowa Zelandia), Ja-
irus Mogalo (Kenia), Kyung-won Na 
(Korea Płd.), John Petersson (Dania), 
Miguel Sagarra (Hiszpania), Yasushi 
Yamawaki (Japonia), reprezentant 
sportowców – Todd Nicholson (Ka-
nada) – z prawem głosu, przedstawi-
ciel Komitetu Wykonawczego – Xavier 
Gonzalez (Hiszpania) – bez prawa gło-
su, dokooptowany członek Komitetu 
Wykonawczego – Bernard Bourige-
aud (Francja) – bez prawa głosu.

Z  inicjatywy Tomasza Poręby 
w Parlamencie Europejskim w Brukseli 
odbyła się wystawa poświęcona spor-
towi paraolimpijskiemu, połączona 
z prezentacją przygotowań do 22. Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi.

W  spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele Polskiego Związku Sportu 
Niepełnosprawnych, Instytutu Sportu, 
paraolimpijczycy, europosłowie oraz 
przedstawiciele wydziału ds. sportu 
Komisji Europejskiej.

Wśród gości znaleźli się m.in. po-
chodzący z  Podkarpacia wybitni za-
wodnicy – narciarz i  kolarz z  Jasła 
Rafał Szumiec oraz alpejczyk z Ryma-
nowa Andrzej Szczęsny.

Kobiety: Barbara Niewiedział (MGO-
SiR Korfantów, kategoria T20) – bieg 
na 1500 m (4.40,50), Ewa Durska 
(UKS Barnim Goleniów, F20) – pchnię-
cie kulą (13,18), Karolina Kucharczyk 
(MUKS Kadet Rawicz, F20) – skok w dal 
(6,09) – rekord świata.
Mężczyźni: Michał Derus (Start Tar-
nów, T47) – bieg na 100 m (10,93), Ma-
teusz Michalski (Start Gorzów, T12) – 
bieg na 100 m (10,79) i 200 m (21,78), 
Maciej Lepiato (Start Gorzów, F44) 
– skok wzwyż (2,13) –rekord świata, 
Tomasz Pauliński (Triumf Start Byd-
goszcz, F35) – pchnięcie kulą (11,11), 
Bartosz Tyszkowski (Start Gorzów, 
F41) – pchnięcie kulą (12,18), Karol 
Kozuń (Start Zduńska Wola, F54/55) – 
pchnięcie kulą (11,23).

Klasyfikacja medalowa
Miejsce Państwo Złote Srebrne Brązowe Ogółem

1. Rosja 26 16 11 53
2. USA 17 18 17 52
3. Brazylia 16 10 14 40
4. Ukraina 13 9 8 30
5. Wielka Brytania 11 9 9 29
6. Chiny 10 13 4 27
7. Niemcy 10 9 9 28
8. Polska 10 8 8 26

Dwukrotny złoty medalista pa-
raolimpijski w  jeździe na rowe-

rze z  napędem ręcznym (handbike), 
39-letni rzeszowianin Rafał Wilk od-
notował spory sukces, wygrywając 
najtrudniejszy etapowy wyścig na 
świecie organizowany od 30 lat na 
Alasce.

Impreza Alaska Challenge to sie-
dem etapów na trasie liczącej po-
nad 350 km. Rafał Wilk (były żużlo-
wiec) potrzebował na pokonanie trasy 
10 godzin i  48 minut. Był najszybszy 
na wszystkich etapach. Następnego 
w  klasyfikacji Amerykanina Martina 
Butcha zdystansował o 75 minut.

Sukces Polaka jest tym większy, 
bowiem startując w  barwach Mar-
ma Start Szczecin zajął także pierw-

sze miejsce w  klasyfikacji generalnej, 
uwzględniającej trzy kategorie rywa-
lizacji, w zależności od stopnia niepeł-
nosprawności. Nagrodą była pamiąt-
kowa patera oraz... 3000 USD.

Rafał Wilk 3 maja 2006 r. podczas 
meczu ligowego miał wypadek, po 
którym stracił władzę w nogach i mu-
siał zakończyć karierę żużlowca. W la-
tach 2009-2011 pełnił funkcję trene-
ra klubu KMŻ Lublin. Zaczął uprawiać 
narciarstwo zjazdowe na nartach jed-
nośladowych mono ski oraz kolarstwo 
na rowerze z napędem ręcznym. W tej 
dyscyplinie w 2012 r. zdobył w Londy-
nie dwa złote medale XIV Igrzysk Para-
olimpijskich – w jeździe na czas na dy-
stansie 16 km oraz w wyścigu ze startu 
wspólnego na 64 km.
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI - niezbędne numery telefoniczne
(stan na 15 grudnia 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 
Andrzej Biernat

 Sekretariat Ministra:  
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: Diana Dębowczyk

 tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 � Rzecznik Prasowy 
Ministra Sportu i Turystyki 
Katarzyna Kochaniak

 tel. 22 244 31 61
 faks 22 244 32 55 

rzecznik@msport.gov.pl

 � Dyrektor Generalny 
Monika Rolnik

 Sekretariat: Grażyna Imiełowska
 tel. 22 244 31 40, faks 22 244 32 55

 � Biuro Ministra (BM) 
wz. dyrektora: Grzegorz Mroczek

 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

 � 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

 � Departament 
Ekonomiczno-Finansowy 
(DEF)

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

 � Biuro Administracyjne (BA)
 Dyrektor: Mariola Chojnacka
 Sekretariat: Hanna Sucharska
 tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
 ba@msport.gov.pl
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Nadal będziemy stawiać na sport powszechny
Nowy minister sportu i turystyki Andrzej Biernat powiedział w wywiadzie 
dla PAP, że jego resort nadal będzie stawiał na rozwój sportu powszech-
nego. Popiera starania o organizację zimowych igrzysk w 2022 r., bo widzi 
w tym dużą szansę dla Krakowa i Podhala.

PAP: Jakie będą główne 
kierunki działalności mini-
sterstwa sportu pod pana 
kierownictwem?
Andrzej Biernat: – Będzie-
my kontynuować działania 
już rozpoczęte, czyli poło-
żymy silny nacisk na rozwój 
sportu powszechnego, który 
do tej pory był trochę zapo-
mniany. Chcemy stworzyć re-
alną podstawę piramidy dla 
sportowego wyczynu. Z dru-
giej strony nie można zapo-
minać o tym obszarze, który 
jest najbardziej dostrzegany 
przez Polaków-kibiców, czyli 
o sporcie wyczynowym i pły-
nących z  niego sukcesach. 
Mija 25 lat od momentu, gdy 
Polska przeobraziła się pod 
względem politycznym, spo-
łecznym i  ekonomicznym. 
W  tej chwili czas, żeby te 
wszystkie przemiany znala-
zły odzwierciedlenie w  suk-
cesach sportowych, o  które, 
jak się okazuje, trudniej niż 
np. w gospodarce.
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W  nazwie i  gestii resortu znajduje 
się także turystyka...
– Nie możemy o niej zapomnieć, gdyż 
to ważny obszar gospodarczy. Dostar-
cza ponad sześć procent produktu 
krajowego brutto. Zatrudnienie jed-
nej osoby w  sektorze turystyki gene-
ruje trzy-cztery miejsca pracy w bran-
żach okołoturystycznych. Zatem to też 
szeroki rynek pracy.

Czy jest pan w stanie spowodować, 
aby budżet sportu w 2015 r. był zna-
cząco większy niż ten na przyszły 
rok?
– Na pewno będę się starał, by budżet 
został zwiększony chociażby o kwotę 
pochodzącą z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej, która jest zamrożona. 
Mamy w rezerwie ponad 200 mln zło-
tych. Będziemy z czasem starali się je 
odblokować i  zainwestować. Wszyst-
ko zależy od ministra finansów i dys-
cypliny finansów publicznych, która 
dotyczy każdego resortu. Nie może-
my się nadmiernie zadłużać.

Czy będzie pan kontynuował kon-
cepcję podziału dyscyplin na grupy 
według klucza, jakim jest szansa na 
sukcesy, a z czym związana jest ska-
la finansowania?
– Dzisiaj jesteśmy właściwie po pierw-
szym roku tego podziału. Musimy to 
przetestować na żywym organizmie, 
zobaczymy jak to funkcjonuje i  czy 
przyniesie zamierzony efekt. Jeżeli 
to przyniesie autentyczny wzrost ja-
kości szkolenia, a przy okazji wzmoc-
ni rywalizację związków w staraniach 
o dotacje, to będziemy kontynuować 
ten model. Jeżeli nie, to postaram się 
szybko przygotować alternatywne 
rozwiązania.

Kraków i  region tatrzański po pol-
skiej i  słowackiej stronie aspirują 
do organizacji zimowej olimpiady 
w  2022 r. Nadarza się szansa, aby 
w Polsce po raz pierwszy odbyły się 
igrzyska...
– Organizacja piłkarskich mistrzostw 
Europy w  2012 r. przyniosła wzrost 
rozpoznawalności i  popularności na-

szego kraju. Dawniej przeprowadzali-
śmy imprezy rangi światowej, których 
nikt inny nie chciał i  one przekładały 
się na zwiększenie zainteresowania 
daną dyscypliną. Dzisiaj gościmy za-
wody sztandarowe największych fe-
deracji. Zrobiliśmy Euro 2012, trzecią 
co do wielkości imprezę w świecie. By-
liśmy razem z  Danią organizatorami 
mistrzostw Europy siatkarzy, a w przy-
szłym roku odbędą się u nas mistrzo-
stwa świata. Przeprowadzimy też naj-
ważniejsze zawody w  pięcioboju 
nowoczesnym i  halowej lekkiej atle-
tyce.
To pokazuje, że jesteśmy świetnymi 
organizatorami i  mamy odpowied-
nią bazę, także na poziomie igrzysk 
olimpijskich. Zacznijmy od zimowych, 
a  potem zobaczymy, czy będziemy 
mogli aspirować o  letnie. Starania 
niosą ze sobą duży impuls rozwojo-
wy dla regionu, w którym miałby być 
zorganizowany sportowy event, a tak-
że przyczyniają się do poprawienia in-
frastruktury drogowej, kolejowej, ho-
telowej oraz sportowej, którą ciągle 
zmieniamy i modernizujemy. Starania 
o imprezę w 2022 r. to duża szansa dla 
Małopolski i Podhala.

Czy będą pod pana kierunkiem re-
alizowane wielkie projekty inwesty-
cyjne?
– Programy inwestycyjne w  minister-
stwie funkcjonują i  tak będzie nadal, 
ale nie ma potrzeby budować drugie-
go Stadionu Narodowego. Będziemy 
się starać zwiększać środki, ale i zachę-
cać samorządy do większego inwesto-
wania. W  tej chwili współpracujemy 
np. z urzędami marszałkowskimi. Trze-
cią stroną jest zawsze beneficjent, czy-
li gmina, powiat czy np. uczelnia.

Wydaje się, że największe zaległo-
ści dotyczą infrastruktury lekko-
atletycznej...
– Przez tę dyscyplinę każdy mło-
dy człowiek powinien przejść, a  dziś 
jest chyba mimo wszystko nieco za-
pomniana i  niedoceniana, chociaż 
nie wiem dlaczego. Najpierw trze-
ba zrobić inwentaryzację obiektów 

sportowych służących lekkoatletyce, 
a następnie stworzyć program moder-
nizacji czy rozbudowy bazy w  miej-
scach, gdzie nadal są żywe tradycje 
i funkcjonują kluby.

Znany jest pan z  zamiłowania do 
futbolu, a przed rokiem był pan de-
legatem GKS Bełchatów na zjazd 
PZPN. Czy jest pan zadowolony 
z  dotychczasowej działalności pre-
zesa Zbigniewa Bońka?
– Na pewno dzisiaj nie ma takiego 
złego klimatu wokół związku, jaki był 
wcześniej. Prezes Boniek dba o  wize-
runek organizacji i  to idzie w  dobrą 
stronę. Myślę, że za chwilę też oprócz 
pozytywnych działań organizacyjnych 
przyjdą zmiany w jakości piłki nożnej 
na poziomie reprezentacyjnym. Mó-
wię o reprezentacjach każdego szcze-
bla zarządzanych przez PZPN, od 15- 
do 21-latków, zwłaszcza że mamy 
szansę na udział w  młodzieżowych 
ME, a  później turnieju olimpijskim 
w Rio de Janeiro.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Mirosław Przedpełski zaape-
lował do posłów i  władz państwo-
wych o pomoc w wysokości 16 mln 
zł, aby „zapiąć” budżet przyszło-
rocznych mistrzostw świata. Czy 
jest na to szansa?
– Kiedy kilka lat temu PZPS występo-
wał do ministra sportu o  gwarancje 
związane z  organizacją MŚ, przyjął 
decyzję, że otrzyma wsparcie w  sen-
sie politycznym, ale nie powinien 
spodziewać się pomocy finansowej. 
Zapewnienia szefa PZPS były takie, 
że poradzą sobie z tą imprezą bez po-
mocy finansowej z ministerstwa. Dzi-
siaj prezes zgłasza takie zapotrzebo-
wanie, ale zanim podejmiemy jakąś 
decyzję, musimy zobaczyć, jaka jest 
struktura kosztów, przekonać się, na 
czym polegają problemy organiza-
torów i  zastanowić się, czy i  w  jakim 
stopniu możemy pomóc. Wydaje się 
to realne, ale żadnej kwoty zadeklaro-
wać nie mogę.

■ Rozmawiał Jerzy Jakobsche (PAP)
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Przykłady:
– Opiekun, nauczyciel wychowania 

fizycznego wyprowadza w  góry 
grupę dzieci większą niż przewidują 
i  dopuszczają przepisy. Nieprzygo-
towana do warunków atmosferycz-
nych w  danym środowisku grupa 
dzieci ma odmrożenia i trwałe ubyt-
ki ciała.

– Wyprowadzone dzieci szkolne 
w  czasie zagrożenia lawinowego 
w  górach ulegają wypadkom i  są 
przysypane przez lawiny.

– Czy zimowa wyprawa młodych lu-
dzi „doświadczonych we wspinacz-
kach” była należycie przygotowa-
na? Czy przygotowany był plan 
ratowania w  razie zagrożenia? Czy 
wszyscy zostali z  nim zapoznani, 
a  opiekunowie byli świadomi pod-
jętego ryzyka?

Nie ma dnia bez doniesień pra-
sowo-medialnych o  bezsensownej 
śmierci dzieci czy młodych ludzi pod-
czas uczestniczenia w  różnych for-
mach aktywności ruchowej czy za-
bawowej. Za główną przyczynę 
uznaje się czynnik ludzki (w  ruchu 
drogowym uznaje się 90% zdarzeń), 
a  w  szczególności lekceważący sto-
sunek do przepisów bezpieczeństwa 
oraz brak należytej uwagi w  czasie 
wykonywania czynności opiekuń-
czych, zapobiegający powstawaniu 
przesłanek będących zagrożeniem 
życia i zdrowia.

I  wreszcie najgorsza sytuacja – 
nieznajomość przepisów nowocze-
snej, bezpiecznej, aktywnej opieki. Je-
żeli do tego dołożymy źle pojmowany 
czynnik pewności dorosłych opieku-
nów – wychowawców – nauczycie-

li w stosunku do wiedzy, której się nie 
uzupełnia na bieżąco zgodnie z  po-
wiedzeniem „elektryka prąd nie tyka” 
i  nie uczestniczy w  szkoleniach aktu-
alizujących wiedzę o bezpieczeństwie 
(nie mylić ze szkoleniami bhp), daje 
to nam obraz nonszalancji, beztroski 
i głupoty ludzkiej, co w efekcie kosztu-
je życie lub zdrowie dziecka czy mło-
dego człowieka.

 Jeżeli nie chcemy się uczyć, 
 to czego chcemy uczyć 
 innych? 

Wysnuwając logiczny wniosek z przy-
toczonych faktów, można powiedzieć, 
że nauka nowych zasad i metod w za-
kresie sprawowania bezpiecznej opie-
ki jest podyktowana wyższą koniecz-
nością – dobrem dziecka. Jeśli ktoś 
tego nie rozumie, nie powinien uczyć 
w szkole, ani być opiekunem w świe-
tlicy, klubie osiedlowym, UKS-ie, 
w klubie czy szkółce sportowej.

W  wielu przypadkach kierowni-
cy placówek i  różnych form zorgani-
zowanego wypoczynku dzieci i  mło-
dzieży nie są przygotowani do swojej 
roli. Nie mając umiejętności i nie zna-
jąc swoich kompetencji, nie potrafią 
wyegzekwować bezpiecznej opieki 
w  sposób pedagogiczny bezpośred-
nio od opiekunów – wychowawców. 
Opiekunami – wychowawcami są czę-
sto nauczyciele, którzy do tej pory nie 
zweryfikowali swojej wiedzy w zakre-
sie sprawowania bezpiecznej opieki, 
uznając za wystarczające swoje kom-
petencje nauczyciela – wykładowcy 
przedmiotu. Zatrudnienie takich osób 
już samo w  sobie jest przesłanką do 

zagrożenia życia i  zdrowia powierzo-
nych opiece dzieci.

Samo bycie nauczycielem, na-
wet z wieloletnim doświadczeniem, 
bez aktualizacji wiedzy i  zdobywa-
nia odpowiednich kwalifikacji nie 
może być podstawą do powierza-
nia im dzieci pod opiekę, nie mó-
wiąc już o innych osobach, niezwią-
zanych bezpośrednio z oświatą.

Osoba sprawująca opiekę musi 
być kompetentna i  zapoznana z  ak-
tualną wiedzą, mającą istotny wpływ 
na jakość tej opieki. Tacy opiekuno-
wie, jak: nauczyciel, trener, instruktor, 
wychowawca w  internacie, przed-
szkolu, świetlicy, opiekun klasowy 
powinni zdawać sobie sprawę, że 
sprawowanie bezpiecznej opieki jest 
nierozerwalnym elementem orga-
nizacji różnego rodzaju form lekcyj-
nych, pozalekcyjnych, szkolnych i po-
zaszkolnych.

Bezpieczna opieka i  wychowanie 
to nie tylko pilnowanie dzieci, nie tyl-
ko ostrzeganie i  pouczanie, ale rów-
nież cała sfera działań, które mają za 
cel perspektywiczne usuwanie prze-
słanek utraty zdrowia czy zagrożenia 
życia. Każdy, kto się podjął roli nauczy-
ciela, a  więc i  sprawującego opiekę, 
musi szanować prawa dziecka, a  tak-
że wykazywać w pełnym zakresie dba-
łość o jego dobro.

Przykład:
– Dziecko zabiera ze sobą na obóz 

MP3 czy telefon komórkowy (głów-
nie do zabawy, a nie niezbędnej ko-
munikacji z  rodzicami). Żeby do-
brze wykonywać zadania opiekuna 
i  stworzyć maksymalnie bezpiecz-
ne warunki oraz by ustrzec dziecko 
przed wypadkiem czy przeciwdzia-
łać rozwojowi głuchoty, należy za-
kazać ciągłego użytkowania MP3. 
Nowocześnie sprawowana opie-
ka przemawia za takim działaniem 
opiekuna.

Jeśli osoba sprawująca opiekę 
musi dokonać wyboru pomiędzy 
dobrem dziecka a źle pojętą wolno-
ścią i swobodą, to musi tego doko-

Do nauczycieli, instruktorów i trenerów

Uczyć się, czy nie uczyć?
Przyroda w  bezlitosny sposób obnaża braki w  umiejętnościach 
i  znajomości przepisów sprawowania opieki przez dorosłych nad 
dziećmi i młodzieżą w czasie realizacji różnych form edukacji.
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nać z pełną świadomością na rzecz 
dobra dziecka.

Zasada sprawowania bezpiecznej 
i  należytej opieki to inaczej właściwa 
edukacja młodego człowieka, to wpa-
janie mu prawidłowych umiejętności 
i nawyków, racjonalnych, wytwarzają-
cych bezpieczne zachowanie dla życia 
i zdrowia własnego i innych. Systema-
tyczne oddziaływanie osób sprawu-
jących opiekę na postępowanie pod-
opiecznego, również pełnoletniego 
ucznia, wyrabianie nawyków i zacho-
wań dbających o  samobezpieczeń-
stwo w  czasie różnych sytuacji życio-
wych oraz wyuczenie umiejętności 
bezpiecznego korzystania z urządzeń 
i  sprzętu jest podstawową zasadą 
w sprawowaniu opieki i właściwie po-
jętej edukacji młodego człowieka.

 Odpowiedzi na pytania 

1. Czy prowadząc grupę dzieci 
w góry, w liczbę opiekunów mo-
żemy wliczyć przewodnika gór-
skiego?
Nie możemy. Umowa cywilno-

-prawna, zlecająca usługę przewod-
nictwa, obejmuje świadczenie czyn-
ności przewodnika na określonej 
trasie, w  określonym czasie. Nie za-
wsze przewodnik ma kompetencje 
i  uprawnienia do sprawowania opie-
ki nad dziećmi. A zatem rozporządze-
nie Rady Ministrów wyraźnie określa 
zadania organizatora i  nakłada obo-
wiązek tworzenia grup pod wzglę-
dem liczebności, zapewniając bez-
pieczeństwo życia i  zdrowia osób 
przebywających w  górach powyżej 
600 m n.p.m. Przygotowując wyciecz-
kę szkolną w ramach zajęć lekcyjnych 
i  pozalekcyjnych lub obóz z  poby-
tem w  górach, bezwzględnie nale-
ży starannie się przygotować. Oprócz 
programu i  regulaminu uczestnika 
należy przygotować plan bezpieczeń-
stwa. Plan bezpieczeństwa powi-
nien być zatwierdzony przez dyrek-
tora szkoły. Grupy wycieczkowe nie 
powinny liczyć więcej niż 10 dzie-
ci na jednego opiekuna. Natomiast 

w  przypadku wyjścia w  góry na wy-
sokość powyżej 1000 m n.p.m. liczba 
ta w  grupie obniża się do 7 osób na 
jednego opiekuna. Grupy wychodzą-
ce w góry powyżej 1300 m n.p.m. po-
winny liczyć 3 osoby na jednego opie-
kuna – wychowawcę. W  przypadku 
wyjść w góry powyżej 1000 i 1300 m 
n.p.m. każdy uczestnik powinien mieć 
świadectwo zdrowia. Opiekunowie 
powinni posiadać specjalne upraw-
nienia i  odpowiednie przeszkolenie 
ratowania życia i zdrowia w przypad-
ku zagrożeń. Każde wyjście powin-
no być zgłaszane do placówki GOPR-
-u. Szczegółowe przepisy są zawarte 
w instrukcjach GOPR-u, regulaminach 
organizatorów i  właścicieli obiektów 
oraz regulaminach Narodowych Par-
ków Krajobrazowych. Decyzja o  gru-
powym wyjściu w góry bez akceptacji 
i  pozwolenia jednostek terenowych 
GOPR stanowi naruszenie przepisów 
i z mocy prawa będzie karane.

Ustawa z  dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie i ratownictwie w gó-
rach i  na zorganizowanych terenach 
narciarskich (DzU Nr 208, poz. 1241, 
z późn. zm.).

2. Czy do wycieczki/zielonej szko-
ły/wyjazdu integracyjnego, wy-
kupionych przez szkołę w  ca-
łości od biura turystycznego 
przygotowujemy regulamin 
i  w  jakim stopniu oraz zakresie 
odpowiadamy za grupę uczest-
ników?
W  zależności od wieku dzieci 

i młodzieży rozróżnia się stopnie od-
powiedzialności za czyny podopiecz-
nych, dlatego należy zwrócić szcze-
gólną uwagę przy opracowywaniu 
programu wycieczki i  regulaminu 
uczestnika na wiek dziecka, doko-
nać odpowiednich zapisów w  tych 
dokumentach, zdobyć aprobatę ro-
dziców lub opiekunów prawnych 
w  przypadku niepełnoletnich oraz 
uzyskać akcept dyrektora szkoły na 
obu tych dokumentach. Za każdym 
razem w przypadku dzieci i młodzie-
ży niepełnoletniej program wycieczki 
szkolnej lekcyjnej lub szkolnej poza-

lekcyjnej (turystycznej) opracowuje 
szkoła (nauczyciel przedmiotu, opie-
kun, wychowawca) i zleca usługę or-
ganizacyjną wyspecjalizowanemu, 
legalnie działającemu na rynku tury-
stycznym podmiotowi gospodarcze-
mu (biuro turystyczne, instytucja, or-
ganizacja). Na szkole ciąży obowiązek 
sprawdzenia:
– czy zleceniobiorca jest jednostką 

wyspecjalizowaną i  legalnie dzia-
łającą na rynku (wpis do rejestru 
gospodarczego, licencja wojewo-
dy, zawodowe uprawnienia kwali-
fikacyjne),

– możliwości technicznych wykona-
nia zlecenia (zawarte umowy ze 
świadczeniobiorcami zamówio-
nych usług, noclegi, hotel, prze-
wóz, autokar, licencje, kierowca, 
badania techniczne autokaru itd.),

– uprawnień państwowych, zgod-
nych z  ustawą o  usługach tury-
stycznych – pilot, przewodnik tu-
rystyki, menedżer organizacji 
imprez sportowych (patrz: Kon-
wencja Praw Dziecka).
Dla rodziców czy opiekunów 

prawnych podstawowym organiza-
torem wycieczki jest szkoła – ściślej 
biorąc jej dyrektor, w  którego imie-
niu działają nauczyciele i na zlecenie 
szkoły wynajęci zleceniobiorcy róż-
nego rodzaju usług turystycznych. 
Dyrektor szkoły ma bezwzględny 
obowiązek sprawdzenia dokumen-
tów kwalifikacyjnych do wykony-
wania usług, zawartych w  pakiecie 
oferty, czyli w  programie wycieczki/
zielonej szkoły/wyjazdu integracyj-
nego. Natomiast zleceniobiorcy na 
żądanie dyrektora lub jego przedsta-
wiciela mają obowiązek przedłożyć 
uprawnienia i  kwalifikacje oraz do-
kument dający prawo legalnej dzia-
łalności (wyciąg z  rejestru zezwoleń 
właściwego ze względu na siedzibę 
organizatora), uprawniający do orga-
nizacji imprez na obszarze kraju lub 
na obszarze kraju, do którego chce-
my wyjechać.

Przy podpisaniu umowy ze zlece-
niobiorcą należy sprawdzić takie in-
formacje, jak:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
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– nazwa i numer zezwolenia organi-
zatora imprezy,

– nazwisko i  imię osoby, która 
w jego imieniu podpisuje umowę, 
upoważnienie do podpisania,

– rodzaj i zakres ubezpieczenia tury-
stów oraz adres i nazwę ubezpie-
czyciela,

– cenę usługi.

3. Czy nauczyciel wychowania fi-
zycznego z  tytułem magistra 
bez specjalizacji instruktorskiej 
lub trenerskiej może prowadzić 
specjalistyczne zajęcia pozalek-
cyjne?
Nie może, ponieważ uprawnienia 

takie mają osoby określone ustawą 
o sporcie (DzU Nr 127, poz. 857 z późn. 
zm.) i  rozporządzeniem w  sprawie 
w  sprawie szczegółowych warunków 
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 
w  sporcie (DzU Nr 44, poz. 233). Na-
uczyciel nieposiadający minimum 
stopnia instruktora w  danej dyscypli-
nie sportowej nie może prowadzić sa-
modzielnie zajęć, a  tym bardziej za-
jęć treningowych w UKS-ie. Natomiast 

może prowadzić te zajęcia pod kierun-
kiem trenera danej dyscypliny sportu. 
Często jest tak, że nauczyciel niepo-
siadający uprawnień instruktorskich 
lub trenerskich w  danej dyscyplinie 
prowadzi zajęcia z  podstaw danej 
dyscypliny, gdyż program nauczania 
przewiduje taki tok zajęć. Jest to na-
ruszenie ustawy o  systemie oświa-
ty, ustawy o  sporcie i  rozporządzenia 
MSiT w  sprawie szczegółowych wa-
runków uzyskiwania kwalifikacji oraz 
kompetencji zawodowych w sporcie.

Tak stanowi Europejska Karta 
Kwalifikacji i Polska Karta Kwalifika-
cji. Nieznajomość zagadnień dotyczą-
cych bilansu energetycznego organi-
zmu, właściwego odżywiania młodego 
organizmu, naturalnych form relaksa-
cyjnych łagodzących skutki obciąże-
nia organizmu treningiem fizycznym, 
nieznajomość natężenia i  intensyfika-
cji zajęć stanowią zagrożenie dla życia 
i zdrowia uczestnika tych zajęć – czę-
ste omdlenia, utrata przytomności, 
bezdech. Jak wynika z  ustaleń semi-
narium helsińskiego „Przestrzeganie 
praw człowieka oraz równych praw 

dla dzieci, młodzieży i  kobiet w  spo-
rcie”, określone zostały formy wykorzy-
stywania i  nadużywania dotyczącego 
dzieci i młodzieży uprawiających sport 
wczesnego intensywnego treningu, 
postrzeganego jako forma przemo-
cy, mająca ujemny wpływ na zdrowie 
i życie dziecka. Jest to naruszenie art. 
19 Konwencji o Prawach Dziecka. A za-
tem dyrektor szkoły jest zobowiązany 
dobrać kadrę nauczycieli wychowania 
fizycznego z  odpowiednimi upraw-
nieniami instruktorskimi, aby nale-
życie realizować przepisy i  nie naru-
szać praw dziecka – wczesny trening 
w  sportach walki, tzw. full-kontakt 
z  przeciwnikiem oraz duszenie przez 
przeciwnika – są elementami walki 
zakazanymi dla dzieci w  wieku do 13 
lat z uwagi na ochronę zdrowia i życia 
dziecka jako najwyższego dobra. Tak 
stanowi Konstytucja RP oraz Kon-
wencja Praw Dziecka.

■ Leszek Zieliński
 – menedżer sportu i organizacji imprez sportowych

■ Stanisława Zielińska
 – edukator Pilskie TKKF 2013

Podczas XV edycji Grand Prix Pol-
ski Czwartków Lekkoatletycznych 
w Warszawie reprezentacja Piły i  re-
gionu pilskiego wywalczyła pierw-
sze miejsce zarówno w  klasyfika-
cji medalowej, jak i  punktowej ze 
wszystkich startujących ekip, a było 
ich 71. To największa zdobycz w ca-
łej historii Czwartków Lekkoatletycz-
nych.

W  Pile dzieciaki garną się do lek-
kiej atletyki już od 15 lat. Idea Czwart-
ków LA wiąże się z programem „Edu-
kacja przez sport”. Wszystko zaczęło 
się w Warszawie. Po rozmowie z  Ma-
rianem Woroninem wskrzesiliśmy 

starą ideę na nowych zasadach. Zmia-
ny polegają na wprzęgnięciu w pracę 
elektroniki, komputerów – dziś łatwiej 
wszystko ogarnąć. Tylko w naszym re-
gionie przez Czwartki LA przewija się 
kilkanaście tysięcy dzieci z  klas IV, V 
i VI. Podczas jednego spotkania bywa-
ło nawet 1500 dzieciaków z  regionu 
północno-zachodniej Wielkopolski, 
ale nie według granic administracyj-
nych. Uczniowie lubią do nas przyjeż-
dżać, mimo że niektórzy jadą 70–80 
km. Dla wielu to jedyna okazja, aby 
wystartować w  prawdziwych zawo-
dach. A ci najlepsi mają szansę zoba-
czyć kawałek Polski.

Podczas zawodów, przyjazdów 
do Piły i  wyjazdów do Warszawy sta-
ramy się pokazać dzieciom i  zabyt-
ki, i historię, i kulturę. Nie jest to więc 
tylko sport na stadionie, ale i cała pra-
ca wychowawcza – edukacja dziecka. 
A  że sport jest najbardziej dynamicz-
ną częścią życia dziecka, najłatwiej tu 
edukować i  wychowywać. Niezwy-
kle ważna jest też integracja, choć-
by poprzez jednolite stroje – młodzi 
sportowcy reprezentują region, ale 
też swoją gminę, szkołę. Tego na co 
dzień dziecko w szkole nie otrzymuje. 
To przypadło do gustu i uczniom i na-
uczycielom. Zwłaszcza że prowadzi-

Sport musi być zabawą
w myśl hasła: „uczyć dziecko, bawiąc i bawić dziecko, ucząc”
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my tabele, a na koniec sezonu najlepsi 
sportowcy czy szkoły dostają puchary 
i dyplomy. Wprowadziliśmy także od-
rębną klasyfikację dla „małych szkół” 
(do 110 uczniów), by dać równe szan-
se wszystkim startującym. Najlepsi 
nauczyciele walczą o swoje wyróżnie-
nie za poszczególne lata. Jako „pro-
dukt uboczny”, ale niezwykle ważny 
zwłaszcza dla dzieci, traktujemy moż-
liwość oswojenia się młodych spor-
towców z  mediami. Poza tym wyda-
jemy swój biuletyn, podsumowujący 
sezon i kolejne jubileuszowe edycje.

Najważniejsze w tej sportowej ry-
walizacji jest to, że dla dzieci sport 
musi być zabawą. W ten sposób wy-
rabiamy systematyczność i  obowiąz-
kowość w młodych zawodnikach, któ-
rzy wiedzą doskonale, jakie muszą 
spełnić kryteria, żeby zasłużyć np. na 
wyjazd do Warszawy. I zapewniam, że 
liczy się nie tylko wynik sportowy.

Edukacja młodych ludzi powinna 
być podzielona na etap przedszkol-
ny, wczesnoszkolny i  klasy IV–VI. Po 
tym jak dziecko przyjedzie na pierw-
sze zawody już widać, jakie błędy po-
pełnili nauczyciele w  przygotowaniu 
sportowego narybku w najmłodszych 
latach. Jest w podstawie programowej 
zaznaczone, że dziecko musi poznać 
zasady, podstawy życia sportowego. 
A  tego nie ma. Są założenia całego 
„cyklu produkcyjnego” obróbki mło-
dego organizmu poprzez różne for-
my edukacyjne. A tego w szkołach się 
nie stosuje! Dzieci na lekcji wychowa-
nia fizycznego nie uczą się podstaw, 
choćby takich jak zachowanie higieny 
sportowca. O  specjalistycznej wiedzy 
praktycznej nie wspomnę. Bez tego 
daleko nie zajedziemy.

W  naszych meetingach są perełki! 
Ale wymagają ogromnej troski i  roz-
woju. Jest zapis, że dziecko do 12. roku 
życia nie powinno być objęte żadnymi 
treningami. W naszym kraju gwałci się 
prawa dziecka. Pomijając sporty wcze-
sno wiekowe, jak choćby gimnastyka 
czy sztuki walki, inne sporty w żadnym 
wypadku nie powinny być wprowa-
dzane w życie dziecka w sposób, w jaki 
dziś się to robi. Dzieci nie są wpro-

wadzane w  sztukę walki, ale od razu 
w sport walki, gdzie dziecko dusi dziec-
ko. To koszmarnie nieodpowiedzial-
ne. Brutalnie powiem, że to gwałt na 
dziecku. Przykład? Polacy kochają siat-
kówkę, chcieliby jak najlepszych za-
wodników już od ich najmłodszych 
lat. Nikt nie pomyśli jednak, że za żad-
ne skarby nie wolno wprowadzać tak 
wielkich obciążeń treningowych, jakie 
dziś się stosuje, kilkunastoletnim dzie-
ciom, których szkielet stawowo-kost-
ny jest niewykształcony. Ilu z tych mło-
dych ludzi, nawet najbardziej zdolnych 
wytrwa do wieku seniorskiego? Nie-
wielu, bo organizm prędzej czy później 
odmówi im posłuszeństwa. I jeśli odpo-

wiedzialni za sport młodych ludzi nie 
zaczną wreszcie myśleć w tych katego-
riach, to wychowamy sobie pokolenie 
zdolnych kalek, a nie mistrzów olimpij-
skich czy świata.

Na naszych Czwartkach LA dba-
my o  dzieci, myśląc o  ich przyszłości. 
U nas dziecko startuje w jednej konku-
rencji, a nie jak w czwórboju – w wielu 
konkurencjach. Czas, żeby ktoś wresz-
cie głośno powiedział w mediach czy 
nawet na forum politycznym – prze-
stańmy wybijać dzieciom sport z gło-
wy, bo to nie jest droga do sukcesów.

■ Leszek Zieliński
 – dyplomowany menedżer sportu, Pilskie TKKF
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Z okazji jubileuszu 95. rocznicy po-
wstania Polskiej Agencji Prasowej, któ-
ra jest kontynuatorką Polskiej Agen-
cji Telegraficznej, prezes Totalizatora 
Sportowego Wojciech Szpil wręczył 
dziennikarzowi Działu Sportowego 
agencji Jerzemu Jakobsche nagrodę 
specjalną – Sportowego Oskara za pu-
blikacje sportowe. Identyczną statuet-

ką uhonorował fotoreportera Agencji 
Fotograficznej PAP Bartłomieja Zbo-
rowskiego.

„Polska Agencja Prasowa to trwały 
element polskiego życia politycznego 
i społecznego, to informacje wiarygod-
ne i  na czas – ocenił prezydent Broni-
sław Komorowski w przesłaniu, nawią-
zując do 95. rocznicy powstania agencji.

174 tysiące młodych
piłkarzy zagrało
w 4. Turnieju Orlika

Statuetka Sportowego Oskara dla
redaktora Jerzego Jakobsche

Światowe Letnie Igrzyska
Polonijne w Kielcach

Sportowcy z  31 krajów świata, 
w tym Grecji, Niemiec, Bułgarii, Gru-
zji, Argentyny, Rosji stanęli na star-
cie sierpniowych XVI Światowych 
Letnich Igrzysk Polonijnych, któ-
rych organizatorem były Kielce. Naj-
liczniejszą reprezentację miała Li-
twa – około 240 sportowców, w tym 
aż pięć drużyn koszykarskich. Przez 
sześć dni polonijni olimpijczycy ry-
walizowali w 18 konkurencjach. Wie-
lu z  nich odwiedziło Polskę po raz 
pierwszy.

Światowe Letnie Igrzyska Polo-
nijne organizowane są od 1934 r. 
Pierwsza edycja pod nazwą Polonij-
ne Igrzyska Sportowe miała miejsce 
w Warszawie. Niekwestionowanym li-
derem klasyfikacji medalowej okaza-
ły się w 2013 r. Czechy. Zakończyły ry-
walizację łącznie ze 158 medalami (43 
złotymi, 62 srebrnymi i 53 brązowymi). 
Druga była Litwa (116 medali), a trze-
cia Kanada, która zdobyła 100 medali, 
w tym 41 złotych.

Od lewej: prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Wojciech Szpil
i Jerzy Jakobsche. Fot. Tadeusz Klepczyński

Wielkim finałem w warszawskiej 
hali Torwar zakończyła się IV edycja 
piłkarskiego Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska. W czwartej 
edycji imprezy wzięło udział 18 000 
drużyn w dwóch kategoriach wieko-
wych: 10-11 i 12-13 lat. W sumie po-
nad 174 tysiące młodych zawodniczek 
i zawodników przystąpiło do rozgry-
wek na 1395 orlikach w 16 wojewódz-
twach.

W zawodach wzięli udział czołowi 
polscy sportowcy, którzy poprowadzi-
li z młodzieżą pokazową lekcję zajęć 
wychowania fizycznego, promującą 
akcję MSiT „STOP zwolnieniom z WF-
u!” – Jagna Marczułajtis-Walczak, To-
masz Kucharski, Marcin Lewandowski, 
Robert Sycz, Marek Plawgo, Marian 
Sypniewski i Wojciech Kowalewski.

Wyniki turnieju finałowego
Dziewczynki 10-11 lat: Szóstka Ino-
wrocław – Orzeł 2010 Wałcz 2:1
Chłopcy 10-11 lat: SP nr 51 Katowice 
– Dwunastka Włocławek 2:1
Dziewczęta starsze 12-13 lat: Smer-
fy Bielawa – MUKS Praga Warszawa 2:1
Chłopcy starsi 12-13 lat: UKS Szalo-
wa – Wychowankowie Giszowca 5:4

W  trakcie ceremonii otwarcia 
z  udziałem ok. 6 tysięcy osób nie tylko 
zaprezentowano największą na świecie 
biało-czerwoną flagę sektorową, którą 
możemy pamiętać z Euro 2012, ale pod-
jęto też próbę pobicia rekordu w macha-
niu biało-czerwonymi chorągiewkami.

Igrzyska polonijne organizowane 
są przez Stowarzyszenie Wspólnota Pol-
ska, która ze strony MSZ otrzymała na 
ten cel dofinansowanie w  wysokości 
320 tys. zł.

XVI
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Najlepszą zawodniczką między-
narodowego turnieju warcabowego, 
w  którym grano na 100 polach w  ho-
lenderskim Wageningen, została Nata-
lia Sadowska. Polka w finale imprezy, 
w której startowało ponad 120 zawod-
niczek oraz zawodników, zwyciężyła 
wielokrotną mistrzynię świata oraz Eu-
ropy – Zoję Gołubiewą z Łotwy 8:4.
W pierwszej partii finału na długi czas 

Dziennikarz słoweńskiej gazety 
„Delo”, Oto Giacomelli uhonorowany 
został w  słoweńskim Ankaran 34. Fo-
rum Nordicum doroczną nagrodą Wer-
ner Kirchhofer Trophy, przyznawaną za 
szczególne zasługi w  propagowaniu 
narciarstwa klasycznego i biathlonu.

(80 min + 30 s na zawodnika) był re-
mis, również pierwsza partia dogryw-
ki (gra aktywna 20 min + 5 s) nie przy-
niosła rozstrzygnięcia. Dopiero w grze 
błyskawicznej (5 min + 3 s) zwyciężyła 
mistrzyni Polski. Polka to brązowa me-
dalistka Sportaccord World Mind Ga-
mes w Pekinie w 2012 r. oraz brązowa 
medalistka World Mind Sports Games 
w Lille w tym samym roku.

Nagroda nosi imię niemieckiego 
dziennikarza sportowego Wernera 
Kirchhofera, który z  Austriakiem Wil-
lym Ahstlem i  swoim rodakiem Bru-
no Morawetzem był założycielem sto-
warzyszenia Forum Nordicum w 1980 r. 
Fundatorem nagrody jest dziennikarz 

Natalia Sadowska najlepsza
w Pucharze Świata 2013 w warcabach 100-polowych

Oto Giacomelli laureatem
nagrody Werner Kirchhofer Trophy

Koszulka Damiana Janikowskiego
zlicytowana za rekordową sumę

Polak w ekipie,
która przepłynęła
Cieśninę Beringa

Henryk Synoracki
Motorowodnym
Mistrzem Europy
w klasie F125

65 śmiałków z  17 krajów świata 
pokonało wpław Cieśninę Beringa. 
Uczestnikiem akcji przeprowadzonej 
w ekstremalnie niskiej temperaturze 
był Polak – Rafał Ziobro. Śmiałko-
wie mieli do pokonania 110 km. Wy-
ruszyli z  Przylądka Dieżniewa, mieli 
na sobie jedynie kąpielówki, czepki 
i okulary na wodę. Chroniła ich przed 
zimnem warstwa tłuszczu. W  mo-
mencie startu temperatura wody 
oscylowała w  okolicach 0oC. Wy-
czyn sztafety zostanie odnotowany 
w Księdze Rekordów Guinnessa.

Henryk Synoracki z Poznańskie-
go Klubu Morskiego Ligi Obrony Kra-
ju wywalczył w Bitterfeld (Niemcy) ty-
tuł Motorowodnego Mistrza Europy 
w klasie F125. Polak wyprzedził Es-
tończyka Marka Peebę oraz swojego 
rodaka Marcina Zielińskiego (Szcze-
ciński Klub Motorowodny LOK).

W czasie gali sportów walki Fight 
Exclusive Night na Stadionie Miejskim 
we Wrocławiu odbyła się licytacja 
charytatywna. Jednym ze współpro-
wadzących był brązowy medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie w za-
pasach w stylu klasycznym w wadze 
84 kg – Damian Janikowski, który 
komentował pokaz technik zapaśni-
czych w wykonaniu Michała Tracza 
i Mariusza Bieleckiego. W przerwie 
między walkami finałowymi popro-
wadził licytację przedmiotów przeka-
zanych przez znane osoby ze świata 
sportu i show biznesu.

Największym zainteresowaniem 
widzów cieszyła się koszulka trenin-
gowa Damiana Janikowskiego, w któ-
rej przygotowywał się do rozegranych 
we wrześniu Mistrzostw Świata w Bu-

dapeszcie. Sprzedano ją za rekordową 
sumę 7000 zł. Była to najwyższa uzy-
skana kwota z wszystkich licytowa-
nych przedmiotów.
– Bardzo mi miło, że udało się sprze-
dać moją koszulkę za tak wyso-
ką cenę. To piękny gest, szczegól-
nie że pieniądze zostaną przekazane 
na szczytny cel. Dzięki tym środkom 
młodzi zawodnicy będą mogli re-
alizować swoje marzenia o karierze 
sportowej – powiedział po licytacji 
Damian Janikowski.

Poza koszulką Damiana Janikow-
skiego licytowano T-shirt boksera Łu-
kasza Janika, płytę Patrycji Mar-
kowskiej oraz wielką piłkę tenisową. 
Podczas aukcji uzyskano kwotę 17 000 
zł, którą przeznaczono na rzecz Fun-
dacji Sportowcy Dzieciom.

Redakcji Sportowej Polskiej Agencji 
Prasowej – Jerzy Jakobsche.

71-letni Oto Giacomelli jest posta-
cią doskonale znaną w  międzynaro-
dowym światku sportowym. W  prze-
szłości był skoczkiem narciarskim, 
a  po ukończeniu Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu w Lublanie poświęcił się 
pracy dziennikarskiej. Relacjonował 
przebieg wielu najważniejszych im-
prez sportowych, igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata i  Europy. Był akre-
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Papież Franciszek: Sport to „zgoda”

Zmarła profesor Zofia Żukowska

Andrzej Kraśnicki we władzach EOC

Papież Franciszek przyjął w Waty-
kanie na audiencji delegatów europej-
skich komitetów olimpijskich obradu-
jących w Rzymie. Działaczom mówił, że 
sport to „zgoda” i  że musi łączyć, a  nie 
dzielić. Mówił także o „pięknych” związ-
kach Kościoła ze światem sportu. Dodał, 
że Kościół widzi w sporcie ważne narzę-
dzie „integralnego rozwoju człowieka”.
– Uprawianie sportu pobudza do 
zdrowego przezwyciężania samego 
siebie i  własnego egoizmu, wyrabia 
ducha poświęcenia i – jeśli ma dobre 
podstawy – sprzyja lojalności w  rela-
cjach międzyludzkich, przyjaźni, po-
szanowaniu reguł. Ważne jest, by ci, 
którzy zajmują się sportem na różnych 

poziomach, krzewili te wartości ludz-
kie oraz religijne, leżące u  podstaw 
społeczeństwa bardziej sprawiedliwe-
go i  solidarnego. Jest to możliwe, bo 
język sportu jest uniwersalny, przekra-
cza granice, języki, rasy, religie i  ide-
ologie; ma zdolność jednoczenia ludzi 
i sprzyjania dialogowi oraz otwarciu – 
oświadczył papież Franciszek.

Zachęcił instytucje i  organizacje 
sportowe do promowania, zwłaszcza 
wśród młodych pokoleń, idei pokoju 
i zgody oraz koegzystencji między na-
rodami.
– Także pięć nakładających się kół, sym-
bol i flaga igrzysk olimpijskich wyraża-
ją ducha braterstwa, który powinien 

charakteryzować takie wydarzenia 
i w ogóle rywalizację sportową. Wszy-
scy jesteśmy świadomi wielkiej potrze-
by wychowania sportowców, kierują-
cych się prawością, rygorem moralnym 
i  prawdziwym poczuciem odpowie-
dzialności – podkreślił papież.

Przestrzegł, że kiedy sport postrze-
gany jest wyłącznie przez pryzmat 
ekonomiczny i  dążenie do zwycię-
stwa za każdą cenę, pojawia się ryzy-
ko sprowadzenia zawodników do ran-
gi zwykłego towaru, z którego czerpie 
się zyski. Sportowcy stają się częścią 
mechanizmu, który ich niszczy, tracą 
prawdziwy sens swojej aktywności, 
jakim jest radość zabawy, która przy-
ciągnęła ich w dzieciństwie i nakłoniła 
ich do wielu poświęceń oraz chęci zo-
stania mistrzami.

dytowany przy igrzyskach olimpij-
skich w  Sarajewie, Calgary, Lilleham-
mer, Nagano, Barcelonie, Salt Lake 
City i Turynie.
Laureaci nagrody Werner Kirchho-
fer Trophy:
1999 – Bruno Morawetz (Niemcy)
2000 – Matti Salmenkylae (Finlandia)

2001 – Rolf Arne Odiin (Norwegia)
2002 – Evgen „Kuki” Bergant
  (Słowenia)
2003 – Toni Noetzli (Szwajcaria)
2004 – Hans-Reinhard Schaeu
  (Niemcy)
2005 – Uwe Jentzsch (Niemcy)
2006 – Klaus Taglauer (Niemcy)

2007 – Eberhard Thonfelt (Niemcy)
2008 – Joachim Glaser (Austria)
2009 – Werner Rabe (Niemcy)
2010 – Kurt Matz (Austria)
2011 – Dieter Janz (Austria)
2012 – Christian Manzoni
  (Szwajcaria)
2013 – Oto Giacomelli (Słowenia)

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki wy-
brany został w Rzymie przez 42. Zgro-
madzenie Ogólne w  skład Komitetu 
Wykonawczego Stowarzyszenia Na-
rodowych Komitetów Olimpijskich 
Europy (EOC). Funkcję prezydenta de-
legaci reprezentujący 49 komitetów 
narodowych ponownie powierzy-

li irlandzkiemu działaczowi Patricko-
wi Hickeyowi. Jego zastępcą na kaden-
cję 2013-2017 został Słoweniec Janez 
Kocijancic, sekretarzem generalnym – 
Włoch Raffaele Pagnozzi, zaś skarbni-
kiem – Cypryjczyk Kikis Lazarides.
Oprócz prezesa PKOl do Komite-
tu Wykonawczego powołano także: 

Hasana Arata (Turcja), Alejandro 
Blanco (Hiszpania), Spyrosa Ca-
pralosa (Grecja), Frantiska Chme-
lara (Słowacja), Sebastiana Coe 
(Wielka Brytania), Aleksandra Ko-
złowskiego (Rosja), Zlatko Mate-
sa (Chorwacja), Nielsa Nygaarda 
(Dania), Marca Theisena (Luksem-
burg), Michaela Vespera (Niemcy) 
i Efraima Zingera (Izrael).

21 listopada 2013 r. zmarła w War-
szawie po długiej, ciężkiej chorobie 
profesor Akademii Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego, długo-
letnia szefowa Klubu Fair Play Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego – Zofia 
Żukowska. Miała 81 lat.

Urodziła się 29 maja 1932 r. we 
Włocławku, gdzie ukończyła I Liceum 

Ogólnokształcące im. Ziemi Kujaw-
skiej. W  1952 r. uzyskała dyplom sto-
łecznej Akademii Wychowania Fi-
zycznego, gdzie od 1953 r. pracowała 
w  Katedrze Pedagogiki. Następnie 
ukończyła studia pedagogiczne na 
Uniwersytecie Warszawskim, który 
w 1963 r. przyznał jej stopień doktora 
nauk humanistycznych. W 1971 r. zo-

stała kierownikiem Zakładu Pedagogi-
ki bielańskiej uczelni, a w latach 1981-
1984 jej dziekanem.

Na podstawie dorobku naukowe-
go i  monografii „Styl życia absolwen-
tów uczelni wychowania fizycznego” 
uzyskała w 1979 r. stopień doktora ha-
bilitowanego nauk kultury fizycznej, 
a  dziesięć lat później profesora nauk 
kultury fizycznej. W  latach 1952-2002 
przeszła wszystkie szczeble w  hierar-
chii w  zawodzie nauczyciela akade-
mickiego, od asystenta do profesora.
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XXI Mistrzostwa Polski w scrabble

Działacze WOPR przekazali cenne eksponaty
do Muzeum Sportu i Turystyki

Pierwsza impreza
„Zapasy w każdej szkole”
dobiegła końca

Profesor Żukowska położy-
ła ogromne zasługi na polu upo-
wszechniania idei Fair Play zarów-
no w  wymiarze teoretycznym, jak 
i  praktycznym, w  kraju i  na arenie 
międzynarodowej. Uważana jest za 
twórczynię subdyscypliny, jaką jest 
pedagogika sportu. Napisała wiele 
prac poświęconych tematyce peda-
gogiki i  kultury fizycznej. Niedawno 
obchodziła jubileusz 60-lecia pracy 
naukowej. Przez ponad 35 lat prze-
wodniczyła Klubowi Fair Play Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, a jej pra-
cę zawsze wysoko oceniano zarówno 
w  europejskim, jak i  światowym ru-
chu Fair Play.

Była aktywnym członkiem Komi-
sji Sportu Kobiet PKOl, Polskiego Sto-

warzyszenia Sportu Kobiet, Polskiej 
Akademii Olimpijskiej, członkiem in-
dywidualnym Międzynarodowego 
Komitetu Fair Play i  założycielką Eu-
ropejskiego Ruchu Fair Play. W boga-
tym dorobku naukowym miała wiele 
unikatowych opracowań dotyczących 
sportowej aktywności kobiet.

W  1994 r. uhonorowana została 
międzynarodowym trofeum Fair Play 
im. Pierre de Coubertina, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2005), trofeum Międzynaro-
dowego Komitetu Warszawa – Sport 
i promocja olimpizmu (2009) oraz or-
derem Ecce Homo (2009), którym wy-
różnia się tych, którzy swoją działal-
nością dowodzą prawdziwości słów: 
„Człowiek to brzmi dumnie”.

24 listopada 2013 r. zakończyły 
się XXI Mistrzostwa Polski w scrab-
ble. Rozgrywki trwały dwa week-
endy. Podczas pierwszego do boju 
stanęło 117 osób z całej Polski, ale 
tylko 16 najlepszych awansowa-
ło do ścisłych finałów. Rozegrali oni 
turniej sposobem każdy z każdym. 
Złoto wywalczył Dominik Urbac-
ki z Pruszkowa. Srebrny medal przy-

2 grudnia 2013 r. Lublin opanowa-
ło zapaśnicze szaleństwo. Do Centrum 
Sportu Akademos przyjechało 8 re-
prezentacji szkół podstawowych. Nie 
brakowało emocji, zaciętych pojedyn-
ków oraz widowiskowych rzutów.

Centrum Sportu Akademos od 
rana wypełnione było młodymi zapa-
śnikami oraz kibicami, którzy zasiedli 
na trybunach, aby wspierać swoją szko-
łę. Na sali zebrali się również przedsta-
wiciele Urzędu Miasta Lublin, Polskie-
go Związku Zapaśniczego, sponsorzy, 
a także trenerzy i nauczyciele.

Po uroczystym rozpoczęciu odbyła 
się projekcja filmu „Suples” opowiada-
jącego o drodze Andrzeja Suprona po 
srebrny medal mistrzostw świata w Ka-
towicach. Następnie przyszedł czas na 
trening z mistrzem. Dzieci toczyły walki 
zadaniowe, a także uczyły się, jak wstać 
po sprowadzeniu przez przeciwnika do 
parteru. Kolejną atrakcją, jaka czekała 
na młodych adeptów zapasów, był po-
kaz techniki i akrobatyki w wykonaniu 
reprezentantów Polski juniorów. Salta, 
przewroty i efektowne rzuty o wysokiej 
amplitudzie robiły ogromne wrażenie 
na zgromadzonych uczniach.

Kolejną częścią imprezy były za-
wody, podczas których rywalizacja 
była niezwykle zacięta. Poza tradycyj-
nymi zapasami specjalny punkt przy-
znawano za wyjście z piłką poza pole.
– Imprezę uważam za niezwykle uda-
ną. Uśmiechy na twarzach dzieci to dla 
mnie największa nagroda. Mam na-
dzieję, że przynajmniej część uczestni-
ków udało nam się zarazić miłością do 
zapasów – powiedział po zawodach 
Andrzej Supron.

Dzień z zapasami w Lublinie był 
pierwszą imprezą pod szyldem „Za-
pasy w każdej szkole”. W najbliższym 
czasie planowane są kolejne turnieje, 
treningi i pokazy zapaśnicze w innych 
miastach Polski.

padł Kazimierzowi Merklejnowi ze 
Szczecina, a brąz Bartoszowi Mo-
rawskiemu z Gliwic.

Dominik gra w turniejach w scrab-
ble dopiero niecałe 3 lata, na koncie 
ma już jednak wygrane cztery turnieje 
ogólnopolskie. Pozostali medaliści są 
byłymi mistrzami kraju. Kazimierz wy-
walczył tytuł w 2003 r., natomiast Bar-
tosz siedem lat później (2010).

Od lewej: prezes WOPR Jerzy Telak, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki 
Tomasz Jagodziński oraz Jacek Krawczyk. Fot. Krzysztof Piotrowicz

Kierownictwo Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego na 
czele z  prezesem doktorem Jerzym 
Telakiem przekazało wiele cennych 
eksponatów na ręce dyrektora sto-
łecznego Muzeum Sportu i Turystyki – 
Tomasza Jagodzińskiego.

Wśród eksponatów WOPR, które 
trafiły do zbiorów znalazły się m.in. 

drewniane koło do sportowego ra-
townictwa wodnego, wiosło złama-
ne przez Jacka Krawczyka w czasie 
Mistrzostw Świata w Sofii w 1981 r., 
rzutka ratunkowa, zdjęcia z  histo-
rii WOPR, historyczne publikacje, 
liczne medale z  mistrzostw globu, 
Europy, Polski, odznaczenia WOPR 
i inne.
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Wszystkie złote medale
speedrowerowych 
MŚ dla PolakówPure Jatomi wspiera podopiecznych

Fundacji im. Feliksa Stamma

TAFISA: przedstawiciel Polski w zarządzie

Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu

W  zakończonych 24 listopada 
2013 r. speedrowerowych mistrzo-
stwach globu w australijskiej Adelaj-
dzie reprezentanci Polski wywalczyli 
wszystkie możliwe do zdobycia złote 
medale. Triumfowali w rywalizacjach 
drużynowej seniorów i  juniorów. 
Marcin Szymański został indywi-
dualnym mistrzem świata, a  Bar-
tosz Grabowski okazał się najlepszy 
w konkurencji juniorów. Polacy zdo-
byli także złoty medal w parach.

Sieć klubów Pure Jatomi Fitness wy-
produkowało noworoczne kalendarze, 
których bohaterami są trenerzy w siłow-
niach. Dochód ze sprzedaży zostanie w 
całości przekazany na rzecz Fundacji im. 
Feliksa Stamma wspierającej młode ta-
lenty sportowe. Premiera kalendarza 
miała miejsce 20 grudnia 2013 r. w War-
szawie. Pure Jatomi jest laureatem na-
grody „Ambasador Sportu 2013”.

– Pragnę niezwykle gorąco podzięko-
wać Pure Jatomi oraz dwunastu trene-
rom za udział w tym przedsięwzięciu, 
które wesprze kierowaną przeze mnie 
fundację – powiedziała jej szefowa, 
prawnuczka słynnego trenera bokser-
skiego Feliksa „Papy” Stamma, Pau-
la Joanna Stamm.

23–27 października 2013 r. w  Ensche-
de (Holandia) odbył się XXIII Światowy 
Kongres TAFISA pod hasłem „Zrówno-
ważony rozwój i sport dla wszystkich”. 
TAFISA (The Association For Interna-
tional Sport for All) to Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Sportu dla Wszyst-
kich, skupiające instytucje i organizacje 
sportowe z  całego świata. TAFISA ak-
tywnie współpracuje z MKOl, UNESCO, 
WHO i  innymi międzynarodowymi or-
ganizacjami promującymi sport i  ak-

tywność fizyczną w  społeczeństwie. 
Od 2005 r. Ministerstwo Sportu i Tury-
styki jest aktywnym członkiem TAFISA.
25 października odbyły się wybory do 
zarządu TAFISA na lata 2013–2017, 
w  wyniku których członkiem zarządu 
została przedstawicielka Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Małgorzata Szukal-
ska-Wrona, pełniąca od 2011 r. rolę wi-
ceprzewodniczącej Komitetu Sterują-
cego TAFISA Europe.
Zarząd TAFISA na lata 2013-2017:

JuHo Chang (Korea) – prezydent, Peter 
Barendse (Holandia) – wiceprezydent 
ds. Europy, Jainzhong Feng (Chiny) – 
wiceprezydent ds. Azji, Catherine For-
de (Trinidad i Tabago) – wiceprezydent 
ds. Ameryk, Leonard Thadeo (Tanzania) 
– wiceprezydent ds. Afryki, Wolfgang 
Baumann (Niemcy) – sekretarz gene-
ralny, Herzel Hagay (Izrael) – skarbnik
Członkowie: Yashuo Yamaguchi (Japo-
nia), Dionisis Karakakis (Grecja), Mitra Ro-
uhi Dehkordi (Iran), Małgorzata Szukal-
ska-Wrona (Polska), Erdal Zorba (Turcja).

Źródło: www.tafisa.net
www.msport.gov.pl

– Aktywność fizyczna, w tym regular-
ne uprawianie sportu, w połączeniu ze 
zdrowym żywieniem, jest warunkiem 
zachowania i wzmacniania zdrowia 
na wszystkich etapach życia człowie-
ka – powiedział Tadeusz Sławecki, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, otwierając 30 październi-
ka 2013 r. spotkanie inaugurujące Rok 
Szkoły w Ruchu. W swoim wystąpieniu 
wiceminister podkreślił, że ogłoszenie 
Roku Szkoły w Ruchu jest kontynuacją 
dotychczasowych działań w ramach 
akcji MEN pod nazwą Rok Bezpiecznej 
Szkoły (2012/2013).
– Promując aktywny tryb życia, dzia-
łamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, 
kształtujemy w nich prawidłowe na-

wyki – mówił Tadeusz Sławecki przy-
pominając, że dbałość o zdrowie, bez-
pieczeństwo i aktywność fizyczną 
uczniów jest obowiązkiem szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 
Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na 
względzie konieczność wzmacniania 
kondycji fizycznej i psychicznej, pro-
mowania aktywności fizycznej i zdro-
wego trybu życia wśród dzieci i mło-
dzieży. W ramach podejmowanych 
działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu 
MEN chce zwrócić uwagę m.in. na:
– uświadomienie uczniom, że ruch 

to nie tylko obowiązkowe zajęcia 
WF, lecz każda aktywność fizycz-
na, podejmowana w ciągu dnia,

– konieczność zaplanowania w ciągu 
dnia czasu na naukę i aktywny wy-

poczynek, w celu zachowania zdro-
wego i higienicznego trybu życia,

– związek między aktywnością fi-
zyczną i zdrowym odżywianiem 
a zdrowiem, dobrą kondycją i do-
brym samopoczuciem,

– uświadomienie uczniom, że ak-
tywny tryb życia jest drogą do 
osiągania życiowych sukcesów, 
pozwala zwiększyć wiarę w siebie 
i we własne możliwości,

– podkreślenie roli nauczycieli wy-
chowania fizycznego jako waż-
nych animatorów życia szkolnego 
oraz ich roli w procesie edukacji 
zdrowotnej i wychowania mło-
dych ludzi.
W celu realizacji tych działań MEN 

wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Eduka-
cji zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy 
może”, skierowaną do dyrektorów szkół 
i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów.

Źródło: www.szkolawruchu.men.gov.pl



49

Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Futbolowe Łomianki
80. lat sportu w Łomiankach 1933–2013

Wszystkie barwy siatkówki

Zinédine Zidane
Sto dziesięć minut, całe życie

Całe szczęście, że są tacy fanatycy wydarzeń sporto-
wych jak Przemysław Popek. Jest założycielem Stowarzy-
szenia SportowaHistoria.pl, którego celem jest ochrona 
ważnych faktów historycznych dotyczących sportu. Sze-
fuje także ogólnopolskiemu portalowi poświęconemu 
historii polskiego sportu – SportowaHistoria.pl.

To właśnie dzięki niemu powstała książka dokumen-
tująca wydarzenia, przede wszystkim dotyczące piłki noż-

nej w  podwarszawskich Łomiankach. Popek wstrzelił się 
w „dziesiątkę”, bo jego książka jest wspaniałym prezentem 
z okazji obchodzonej właśnie 20. rocznicy powstania Klubu 
Sportowego Łomianki, obchodzonej uroczyście w miejsco-
wym Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym, 
z którego dumni są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic.

Książka wyszła spod pióra wielokrotnego reprezen-
tanta Polski w siatkówce, nazywanego Dennisem Rodma-
nem volleya. Po zakończeniu kariery sportowej zajął się 
pracą trenerską i komentowaniem dla mediów meczów 

tej dyscypliny. Były trener reprezentacji Polski, Waldemar 
Wspaniały wyraził się o nim w tych słowach: – Oto cały on – 
Marcin Prus. To porywająca opowieść jednego z najciekaw-
szych polskich sportowców. Nic dodać, nic ująć.

Znakomity piłkarz francuski Zinédine Zidane znajduje 
się w ekskluzywnym gronie zawodników, którzy zapisali się 
złotymi zgłoskami w historii światowego futbolu. Właśnie 
jego wziął „na tapetę” Luca Caioli, przybliżając życie i niesa-
mowitą karierę tego piłkarskiego wirtuoza, bożyszcza tłu-
mów, a zarazem niezwykle skromnego człowieka.

– Zidane to najlepszy zawodnik, z jakim grałem – mó-
wił o nim David Beckham, a szef Europejskiej Unii Piłkar-
skiej (UEFA), jego rodak Michel Platini dodał: – Był królem 
kontroli nad piłką i podań.

Warto przytoczyć także opinię Ronaldinho: – Zidane 
to jeden z moim piłkarskich idoli.

Przemysław Popek

Marcin Prus

Luca Caioli

 witryna 
 księgarska
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