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Zrównoważony rozwój... osobisty?
Termin „zrównoważony rozwój” kojarzy się przede wszystkim z takim eksploatowaniem naszej planety, żeby zostało coś jeszcze dla następnych pokoleń... Warto go jednak zastosować także w odniesieniu do człowieka i w tym przypadku chodzi o kondycję – nie tylko fizyczną, ale
i umysłową. W zdrowym ciele zdrowy duch – mawiali starożytni, ale zdrowe ciało to także sprawny umysł, o który powinniśmy z wiekiem także dbać, czyli poświęcać czas na utrzymywanie nie
tylko dobrej formy fizycznej, ale i umysłowej. Organ nieużywany ulega bowiem atrofii, zanika...,
co czasem prowadzi do choroby Alzheimera.
W dziale Porady publikujemy tekst o neurofitnessie (neurorobiku) „Trenować ciało i... mózg”,
w którym autor przekazuje wskazówki, jak „samodzielnie zapobiegać chorobie Alzheimera. Zdaniem przeszkolonych przez TKKF trenerów osobistych metody zapobiegania są często bardzo
proste. Prof. Rafał Ohme mówi, że neurorobik powinien składać się z dwóch części: 1. „karmienie
mózgu”, 2. ćwiczenia.
„Karmienie” umysłu to dawanie mu chwili wytchnienia, a także okazji do otwarcia się na coś
nowego. Jeśli zrelaksujemy swój mózg, odczuje to całe ciało. Działa to jednak tylko wtedy, gdy
danej czynności poświęcimy w pełni swoją uwagę. I tu pomocne mogą być ćwiczenia hatha jogi.
Drugim procesem neurofitnessu są ćwiczenia. Niemal każda wykonywana przez nas rutynowo czynność daje możliwość przetrenowania umysłu, jeśli wprowadzimy do niej małe moderacje. Unikanie mechanicznych działań pozwoli utworzyć między neuronami dodatkowe połączenia, dzięki czemu mózg będzie pracował sprawniej i wydajniej”. Przykłady można mnożyć.
Ćwicząc umysł, „otrzymamy większą kreatywność, energię do działania i wrażliwość. Dzięki neurofitness możemy też otworzyć się na świat, cieszyć się nowymi doświadczeniami, odzyskać ciekawość charakteryzującą dzieci i nastolatków” – czytamy we wspomnianym artykule.
Inaugurację jubileuszowego XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin rozgrywanego w ramach
VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Ełku i Stradunach również zdominowały „rozkosze łamania głowy”. Zachęcamy do lektury relacji z turnieju i wyników zamieszczonych w temacie numeru.
W bieżącym numerze jak zwykle dużą wagę przykładamy do prezentowania różnych form
rekreacji, zaczynając od naszych milusińskich. Praca z nimi niesie także uboczne, niebagatelne
korzyści. Nie tylko w ten sposób rozwijamy w następnych pokoleniach nawyk zdrowego trybu
życia, ale i uczymy się na nowo patrzeć na świat oczami dziecka, odzyskując ciekawość świata
i zdolność chłonięcia nowych wrażeń...
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VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

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

Jubileuszowa edycja sztandarowej imprezy organizowanej od 20 lat
przez Krajową Federację Sportu dla
Wszystkich została dofinansowana
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i objęta patronatem honorowym
przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego. 20 lat to szmat czasu i kawał historii. Zwykle turniej organizowany był
w terminie od Dnia Matki (26 maja) do
Dnia Dziecka (1 czerwca), ale tym razem odbył się wcześniej – od 17 do 23
maja 2014 r., aby nie kolidował z 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.
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest
największą imprezą sportu masowego w Polsce. Niezmiennie celem głównym organizowania turnieju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby
naszych obywateli. Poprzez organizowanie tego typu masowych imprez
sportowych aktywizowane są lokal-

ne władze samorządowe do tworzenia prosportowego lobby i promowania zdrowego, sportowego stylu życia.
W XX Sportowym Turnieju Miast
i Gmin tradycyjnie miejscowości rywalizowały w sześciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców:
 I grupa do 5 tys.
 II 5–7,5 tys.
 III 7,5–15 tys.
 IV 15–40 tys.
 V 40–100 tys.
 VI grupa powyżej 100 tys. mieszkańców

Wymogiem regulaminowym klasyfikacji w turnieju było umieszczenie
kalendarza imprez turniejowych oraz
sprawozdania z ich przebiegu na oficjalnej stronie internetowej startującego miasta lub gminy. Natomiast podstawą do oceny wyników ogólnopolskiego
współzawodnictwa były trzy kryteria:
1. Procentowe porównanie liczby
startujących w STMiG do liczby
mieszkańców danego miasta lub
gminy.
2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez i dni, w których się odbywały.
3. Liczba startujących w Teście Coopera.
Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju na szczeblu ogólnopolskim
czuwała Centralna Komisja, która dokonała oceny wyników. Promocję i koordynację turnieju na szczeblu wojewódzkim prowadziły wojewódzkie
komisje powoływane przy zarządach
wojewódzkich TKKF.
W VI Europejskim Tygodniu Sportu
dla Wszystkich i rozgrywanym w jego
ramach XX Jubileuszowym Sportowym
Turnieju Miast i Gmin sklasyfikowano 452 miasta i gminy ze wszystkich
województw. Samorządy startujących
miast i gmin wspólnie z działającymi na
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ich terenie stowarzyszeniami kultury fizycznej, m.in. TKKF, LZS, SZS, uczniowskimi klubami sportowymi, ośrodkami
sportu i rekreacji, szkołami przygotowały bogaty program sportowo-rekreacyjny i turystyczny.
Łącznie w zorganizowanych imprezach rekreacyjno-sportowych i turystycznych udział wzięło ponad 1 mln
osób. W najbardziej uniwersalnym teście wydolnościowym organizmu – Teście Coopera – łącznie w całym kraju
udział wzięło 34 647 osób. Ogólnopolska klasyfikacja generalna znajduje się
na stronie www.federacja.com.pl.
Zgodnie z regulaminem zwycięzcy otrzymali nagrody na zakup sprzętu sportowego. Za I miejsce nagroda
wyniosła 8 tys. zł, za II miejsce 7 tys.
zł, za III miejsce 6 tys. zł, miejsca 4–10
otrzymały nagrodę 4 tys. zł. Ponadto wyróżniono dodatkowo 40 miast
i gmin – proporcjonalnie do liczby
startujących w każdej grupie – i przyznano im po 3 tys. zł również na zakup
sprzętu sportowego. Łącznie nagrodzono 100 miast i gmin.
W klasyfikacji województw – pod
względem największej liczby startują-

cych miast i gmin – zwyciężyło województwo zachodniopomorskie przed
warmińsko-mazurskim i podlaskim.
Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich zwraca się do samorządów terytorialnych – bezpośrednich organizatorów imprez wchodzących w skład Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich – z gorącym
podziękowaniem za przygotowanie
bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Programu, który przyciągnął wielu chętnych
nie w celu zwiększenia statystyk, ale
z prawdziwej potrzeby uprawiania aktywności fizycznej – przede wszystkim dla siebie, ale i dla dobra gminy,
miasta, województwa.
***
Ogólnopolskie uroczyste podsumowanie VI Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich – XX Jubileuszowego Sportowego Turnieju Miast
i Gmin oraz wręczenie laureatom pucharów prezydenta RP, pamiątkowych
dyplomów i wyróżnień odbędzie się
25 września 2014 r. w Dąbrowie Górniczej.

Klasyfikacja generalna VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
– XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin – 17-23 maja 2014 r.
Grupa I (do 5 tys. mieszkańców)
Poz.

G

pomorskie

274

8000

M

zachodniopomorskie

271

7000

3

Ustronie Morskie (kołobrzeski)

G

zachodniopomorskie

262

6000

4

Rąbino (świdwiński)

G

zachodniopomorskie

259

4000

5

Goszczyn (grójecki)

G

mazowieckie

259

4000

6

Secemin (włoszczowski)

G

świętokrzyskie

254

4000

7

Mucharz (wadowicki)

G

małopolskie

247

4000

8

Rytro (nowosądecki)

G

małopolskie

244

4000

9

Lipusz (kościerski)

G

pomorskie

243

4000

10

Godkowo (elbląski)

G

warmińsko-mazurskie

242

4000

11

Świątki (olsztyński)

G

warmińsko-mazurskie

237

3000

12

Kozielice (pyrzycki)

G

zachodniopomorskie

237

3000

13

Czeremcha (hajnowski)

G

podlaskie

237

3000

14

Markusy (elbląski)

G

warmińsko-mazurskie

231

3000

15

Sławoborze (świdwiński)

G

zachodniopomorskie

228

3000

16

Stepnica (goleniowski)

MiG

zachodniopomorskie

228

3000

17

Parchowo (bytowski)

G

pomorskie

225

3000

18

Żarnowiec (zawierciański)

G

śląskie

218

3000

G

podlaskie

213

3000

MiG

pomorskie

213

3000
„Nagroda
[zł]”

19

Mielnik (siemiatycki)

20

Hel (pucki)

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

G

zachodniopomorskie

235

8000

G

kujawsko-pomorskie

229

7000

Kalisz Pomorski (drawski)

G

zachodniopomorskie

228

6000

Zbąszyń (nowotomyski)

M

wielkopolskie

221

4000

Bystra-Sidzina (suski)

G

małopolskie

215

4000

Rybno (działdowski)

G

warmińsko-mazurskie

215

4000

Skarżysko Kościelne (skarżyski)

G

świętokrzyskie

212

4000

Tymbark (limanowski)

G

małopolskie

212

4000

V

1999

214

1 700 000

4

VI

2000

284

2 160 000

5
6
7
8

2 514 792

IX

2003

428

3 114 482

X

2004

448

3 440 147

XI

2005

551

4 094 240

XII

2006

587

4 128 641

XIII

2007

416

XIV

2008

XV

2009

Nowiny (kielecki)

G

świętokrzyskie

210

4000

Dzwola (janowski)

G

lubelskie

205

4000

11

Ludwin (łęczyński)

G

lubelskie

200

3000

Ornontowice (mikołowski)

G

śląskie

196

3000

3 267 000

13

Lubań (lubański)

G

dolnośląskie

193

3000

555

3 499 661

14

Wojciechów (lubelski)

G

lubelskie

192

3000

649

4 938 999

15

Dobroszyce (oleśnicki)

G

dolnośląskie

190

3000

16

Mirosławiec (wałecki)

M

zachodniopomorskie

188

3000

17

Ożarowice (tarnogórski)

G

śląskie

183

3000

18

Waśniów (ostrowiecki)

G

świętokrzyskie

182

3000
„Nagroda
[zł]”

2010

528

3 667 618

XVII

2011

497

2 816 872

XVIII

2012

381

1 711 674

XIX

2013

463

1 512 158

XX

2014

452

1 068 455
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XVI

6 sport

„Suma
punktów”

Postomino (sławieński)

3

343

Województwo

Lubiewo (tucholski)

1 700 000

2002

MiG

2

386

VIII

Nazwa miasta, gminy (powiat)

1

1998

2 200 000

„Nagroda
[zł]”

Rzeczenica (człuchowski)

IV

239

„Suma
punktów”

Dziwnów (kamieński)

rok

2001

Województwo

2

edycja STMiG

VII

MiG

1

Poz.

Liczba startujących
Liczba uczestników
miast i gmin

Nazwa miasta, gminy (powiat)

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

Nazwa miasta, gminy (powiat)

MiG

Województwo

„Suma
punktów”

1

Ełk (ełcki)

G

warmińsko-mazurskie

301

8000

2

Łapanów (bocheński)

G

małopolskie

295

7000

3

Popielów (opolski)

G

opolskie

294

6000
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4

Brusy (chojnicki)

MiG

pomorskie

290

4000

5

Lubawa (iławski)

G

warmińsko-mazurskie

289

4000

6

Koronowo (bydgoski)

M

kujawsko-pomorskie

280

4000

7

Strumień (cieszyński)

MiG

śląskie

280

4000

8

Ożarów (opatowski)

MiG

świętokrzyskie

279

4000

9

Pełczyce (choszczeński)

MiG

zachodniopomorskie

271

4000

10

Siewierz (będziński)

G

śląskie

270

4000

11

Szczurowa (brzeski)

G

małopolskie

268

3000

12

Psary (będziński)

G

śląskie

268

3000

13

Radłów (tarnowski)

małopolskie

262

3000

14

Białogard (białogardzki)

zachodniopomorskie

262

3000

Poz.

15

Pilica (zawierciański)

MiG

śląskie

251

3000

1

Nowy Wiśnicz (bocheński)

MiG

małopolskie

247

3000

Dąbrowa Górnicza
(dąbrowiecki)

MiG

16
17

Rudniki Wieluńskie (oleski)

G

opolskie

244

3000

2

Legnica (legnicki)

M

MiG
G

5

Ostrów Wielkopolski
(ostrowski)

MiG

wielkopolskie

45

4000

6

Police (policki)

MiG

zachodniopomorskie

43

4000

7

Suwałki (suwalski)

M

podlaskie

43

4000

8

Kołobrzeg (kołobrzeski)

M

zachodniopomorskie

41

4000

9

Zawiercie (zawierciański)

G

śląskie

40

4000

10

Piekary Śląskie (Piekary Śl.)

M

śląskie

38

4000

11

Rumia (wejherowski)

M

pomorskie

34

3000

12

Zgierz (zgierski)

M

łódzkie

33

3000

„Suma
punktów”

„Nagroda
[zł]”

śląskie

55

8000

dolnośląskie

41

7000

Grupa VI (ponad 100 tys. mieszkańców)
Nazwa miasta, gminy (powiat)

MiG

Województwo

18

Strawczyn (kielecki)

G

świętokrzyskie

243

3000

3

Gliwice (gliwicki)

MiG

śląskie

39

6000

19

Lyski (rybnicki)

G

śląskie

243

3000

4

Toruń (toruński)

MiG

kujawsko-pomorskie

37

4000

20

Żmigród (trzebnicki)

MiG

dolnośląskie

243

3000

5

Kraków (krakowski)

MiG

małopolskie

36

4000

21

Małogoszcz (jędrzejowski)

MiG

świętokrzyskie

241

3000

6

Tarnów (tarnowski)

M

małopolskie

34

4000

7

Poznań (poznański)

MiG

„Suma
punktów”

„Nagroda
[zł]”

8

Łódź (łódzki)

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

Nazwa miasta, gminy (powiat)

1

Dąbrowa Tarnowska
(dąbrowski)

2

Długołęka (wrocławski)

3

Pyrzyce (pyrzycki)

4

Jawor (jaworski)

5

Limanowa (limanowski)

6

Gorlice (gorlicki)

7

Sulechów (zielonogórski)

MiG

Województwo

MiG

małopolskie

207

8000

G

dolnośląskie

205

7000

zachodniopomorskie

195

6000

M

dolnośląskie

194

4000

M

małopolskie

192

4000

małopolskie

191

4000

lubuskie

188

4000

MiG

M
MiG

8

Bochnia (bocheński)

G

małopolskie

187

4000

9

Zgorzelec (zgorzelecki)

M

dolnośląskie

181

4000

10

Szubin (nakielski)

11

Limanowa (limanowski)

12

Żnin (żniński)

13

Brzeg Dolny (wołowski)

14
15

kujawsko-pomorskie

178

4000

małopolskie

177

3000

MiG

kujawsko-pomorskie

173

3000

MiG

dolnośląskie

160

3000

Oświęcim (oświęcimski)

MiG

małopolskie

160

3000

Połczyn-Zdrój (świdwiński)

MiG

zachodniopomorskie

158

3000

śląskie

157

3000

zachodniopomorskie

152

3000

„Suma
punktów”

„Nagroda
[zł]”

16

Orzesze (mikołowski)

17

Drawsko Pomorskie (drawski)

MiG
G

M
MiG

wielkopolskie

33

4000

M

łódzkie

32

4000

M

9

Kielce (kielecki)

świętokrzyskie

31

4000

10

Częstochowa (częstochowski)

MiG

śląskie

29

4000

11

Sosnowiec (sosnowiecki)

MiG

śląskie

25

3000

12

Kalisz (kaliski)

wielkopolskie

20

3000

M

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

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

Nazwa miasta, gminy (powiat)

MiG

Województwo

1

Puławy (puławski)

M

lubelskie

56

8000

2

Ostrowiec Świętokrzyski
(ostrowiecki)

M

świętokrzyskie

51

7000

3

Będzin (będziński)

M

śląskie

50

6000

4

Skarżysko-Kamienna
(skarżyski)

M

świętokrzyskie

45

4000
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VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XX Sportowy Turniej Miast i Gmin – 17-23 maja 2014 r.
Zestawienie liczb uczestników testu Coopera

Migawki z całej Polski

l. gmin

l. uczest.

l. gmin

l. uczest.

l. gmin

l. uczest.

l. gmin

l. uczest.

Razem

l. uczest.

Grupa 6

l. gmin

Grupa 5

l. uczest.

Grupa 4

l. gmin

Grupa 3

l. uczest.

Grupa 2

l. gmin

Grupa 1

VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2014

dolnośląskie

1

46

3

308

7

693

7

1 957

1

311

1

257

20

3 572

kujawsko-pomorskie

0

0

2

396

3

754

3

759

1

37

1

33

10

1 979

lubelskie

0

0

3

689

0

0

1

13

1

705

0

0

5

1 407

lubuskie

1

41

1

100

2

66

4

440

0

0

0

0

8

647

łódzkie

1

98

0

0

0

0

1

190

0

0

1

278

3

566

małopolskie

2

255

5

927

13

2 147

10

2 891

0

0

1

108

31

6 328

mazowieckie

1

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

310

opolskie

0

0

0

0

2

426

1

37

0

0

0

0

3

463

podkarpackie

3

84

5

110

6

270

3

463

1

93

0

0

18

1 020

podlaskie

8

667

6

246

1

18

2

10

1

155

1

372

19

1 468

pomorskie

7

958

2

354

7

1 100

3

194

1

56

0

0

20

2 662

śląskie

2

218

2

244

6

1 388

2

102

4

849

4

2 290

20

5 091

świętokrzyskie

3

147

3

432

4

497

1

10

2

383

0

0

13

1 469

warmińsko-mazurskie

10

601

7

518

5

1 037

3

89

0

0

1

37

26

2 282

wielkopolskie

0

0

3

315

1

28

0

0

1

133

0

0

5

476

zachodniopomorskie

16

1 853

7

1 140

10

1 246

7

506

3

162

0

0

43

4 907

Łącznie w grupach

55

5 278

49

5 779

67

9 670

48

7 661

16

2 884

10

3 375

245

34 647

Województwo

28

kujawsko-pomorskie

3

4

7

5

1

2

22

lubelskie

0

3

0

1

1

0

5

lubuskie

13

7

5

6

0

1

32

łódzkie

2

0

2

1

1

1

7

małopolskie

4

6

16

11

1

2

40

mazowieckie

1

1

1

0

0

0

3

opolskie

0

0

2

1

1

0

4

podkarpackie

3

7

8

4

2

0

24

podlaskie

21

10

3

4

2

1

41

pomorskie

12

2

10

7

2

1

34

śląskie

2

3

6

4

4

6

25

świętokrzyskie

5

6

14

4

2

1

32

warmińsko-mazurskie

18

16

13

10

0

2

59

wielkopolskie

0

4

3

0

1

2

10

zachodniopomorskie

25

20

24

13

4

0

86

Łącznie w grupach

111

94

121

82

23

21

452
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Razem

2

Grupa 6

1

Grupa 5

Razem

11

Grupa 4

Grupa 6

7

Grupa 3

Grupa 5

5

VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XX Sportowy Turniej Miast i Gmin – 17-23 maja 2014 r.
Zestawienie liczb startujących uczestników
Grupa 2

Grupa 4

2

W Trzebuni i Pcimiu (woj. małopolskie)

Grupa 1

Grupa 3

dolnośląskie

Grupa 2

Województwo

Grupa 1

VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XX Sportowy Turniej Miast i Gmin – 17-23 maja 2014 r.
Zestawienie liczb sklasyfikowanych miast i gmin

Prezentujemy zdjęcia z różnych konkurencji rozgrywanych w różnych miejscach Polski – w miastach
i gminach startujących w jubileuszowym XX Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanym w ramach
VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zdjęcia nadesłali organizatorzy imprez. Przyjrzyjmy
się, jak przebiegały zawody w 4 miejscowościach.

1 689

6 093

11 627

38 461

2 148

25 010

85 028

379

7 365

13 287

31 332

610

14 770

67 743

lubelskie

0

15 394

0

3 930

16 457

0

35 781

lubuskie

3 702

2 217

2 424

20 662

0

1 983

30 988

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

łódzkie

683

0

230

1 748

3 923

14 532

21 116

małopolskie

7 827

13 460

44 803

49 210

870

46 621

162 791

mazowieckie

2 925

502

1 935

0

0

0

5 362

0

0

6 796

886

2 611

0

10 293

opolskie
podkarpackie

559

4 017

3 513

4 666

2 943

0

15 698

podlaskie

7 874

3 035

1 241

1 933

39 087

812

53 982

pomorskie

11 614

1 402

10 045

4 087

6 209

1 584

34 941

śląskie

2 692

8 139

17 199

10 308

19 406

67 084

124 828

świętokrzyskie

5 134

17 137

38 077

8 475

16 552

55 301

140 676

warmińsko-mazurskie

14 955

13 068

27 780

10 940

0

3 249

69 992

0

9 973

1 547

0

6 405

21 190

39 115

zachodniopomorskie

24 989

26 671

26 552

58 115

33 794

0

170 121

Łącznie w grupach

85 022

128 473

207 056

244 753

151 015

252 136

1 068
455

wielkopolskie

Zdjęcia z inauguracji w Ełku prezentujemy także na 4. stronie okładki. Autorem zdjęć jest Artur Górski.

21 maja 2014 r. na Orliku w Trzebuni w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu odbył się Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Pcim dla szkół
podstawowych połączony z różnymi zabawami. W imprezie sportowej
wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stróży, Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Trzebuni oraz
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii
Krajowej w Pcimiu. Imprezę zaszczycił
obecnością pełnomocnik wójta gminy
– Jarosław Szlachetka.
W turnieju piłki nożnej cztery drużyny grały każdy z każdym. Rozgrywki były bardzo zacięte. W tym samym
czasie zorganizowano różne gry i zabawy dla dzieci, m.in. grę w gumę, tenis ziemny, rzuty do kosza, kręcenie
hula hop i wiele innych.
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W Białymstoku

W Wojciechowie i Miłocinie (woj. lubelskie)

18 maja br. w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XX STMiG 2014 na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się
Test Coopera. Organizatorem imprezy był AZS Politechniki Białostockiej.
W tegorocznej edycji wystartowało
372 biegaczy powyżej 13. roku życia.
Najlepszy wynik w ciągu 12 minut biegu uzyskał Juliusz Borawski, który pokonał dystans 3450 m. Wszyscy startujący przebiegli 864 km i 430 m.

Turniej organizowany po raz 10. to
najbardziej udana impreza w tym roku
kalendarzowym. Dopisało wszystko:
sponsorzy, pogoda, zaproszeni goście, łącznie z olimpijczykami. 23 maja
odbył się finał STMiG w Miłocinie k.
Nałęczowa, w którym wzięło udział
ponad 650 osób reprezentujących
szkoły z kilku gmin oraz zaproszona
grupa z Lublina. Przeprowadzono takie konkurencje, jak: tenis stołowy,
skok w dal, rzut do kosza, bieg 30 i 60
m, przeciąganie liny, turniej szachów,
dart, piłka nożna – Memoriał dr. Lucjana Czajki, olimpiada przedszkolaków.

■ Krzysztof Górecki

W Tymbarku (woj. małopolskie)
17 i 18 maja 48 drużyn rozegrało
Turniej Szóstek na boisku Orlik przy
Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Zespoły w 23 meczach zdobyły 147 goli, co dało średnią 6,4 bramki na jedno spotkanie.
Najwięcej goli w jednym meczu zdobył zawodnik Bialcanu – Tomasz Mężyński, który cztery razy wpisał się na
listę strzelców swojej drużyny. W turnieju wystąpiło 440 zawodników.

II Gminny Bieg Uliczny w ramach
akcji „Polska biega” i Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Turnieju Miast
i Gmin Małopolska 2014 organizowanej w Tymbarku zgromadził na starcie
zawodników reprezentujących kategorie: dziewczęta rocznik 2003 i młodsze, chłopcy rocznik 2003 i młodsi,
dziewczęta rocznik 2001–2002, chłopcy rocznik 2001–2002, dziewczęta
rocznik 1998–2000, chłopcy rocznik
1998–2000, open mężczyźni.

■ Jacek Barteczka

referent ds. organizacji imprez
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
www.miejskoaktywni.pl

17 maja 2014 r. w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Tymbarku zorganizowano rodzinną spartakiadę sportową w przedszkolu „U Cioci
Agatki”.

■ Materiał opracowała
Elżbieta Jaworska

12 sport

dla wszystkich

Zdjęcia prezentujemy także
na 2. stronie okładki.
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Historia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – cz. 2
3 maja 1957 r. powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
I z sukcesem działa do dziś. Prześledźmy bogatą historię TKKF i pochylmy czoła przed jego działaczami. Część drugą zaczynamy od
1988 r.

W czwartym 10-leciu
(1988-1997)
(fragment opracowania stworzonego w 2009 r.)

Na początku, bo już w kwietniu 1988 r.
w Łebie odbyło się seminarium TKKF
na temat zajęć profilaktyczno-usprawniających w dziedzinie chorób układu
krążenia, którego wnioski pomogły
rozwinąć działania.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wyznaczyło zadania programowe wiodące, a mianowicie:
 Zapobieganie i zwalczanie epidemii chorób układu krążenia przez
aktywność ruchową. Program
„Ruch doskonali i uzdrawia serce”
proponował specjalistyczne formy profilaktyczne dla osób zagrożonych chorobą niedokrwienną
serca oraz zajęcia profilaktyczno-usprawniające dla osób po zawale. W wykonaniu powyższego m.in.:
– nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem „Życie i Serce”,
– powołano Fundację „Serce masz
jedno”, dla zebrania środków na realizację programu „Ruch doskonali
i uzdrawia serce”,
– zwiększono poradnictwo rekreacyjno-zdrowotne na rodzinnych

14 sport
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obozach rekreacyjno-zdrowotnych
i profilaktyczno-usprawniających,
– siedmiu ogniskom TKKF nadano
status „ośrodka wiodącego” w programie „Serce”, a mianowicie ogniskom TKKF: „Zdrowie” w Łodzi,
„Orzeł” w Bydgoszczy, „Pogodno”
ze Szczecina, „Pomorze” z Olsztyna,
„Gwarek” z Wrocławia, „Spartakus”
z Katowic, „Sokół” z Żyrardowa.
Status „ośrodka wiodącego” otrzymał
także Zarząd Wojewódzkiego TKKF
w Toruniu. W 1996 r. działało 52 ośrodków programu „Serce”.
– Pozyskano do współpracy w zakresie szerszym niż sam program
nowego partnera, którym było
Stowarzyszenie Zdrowych Miast
Polskich.

W wyniku dwuletniej wymiany informacji i doświadczeń programowych
na konferencjach i seminariach organizowanych przez oba stowarzyszenia oraz owocnych prób współdziałania środowiskowego w Toruniu,
Szczecinie, Rzeszowie i Gdańsku został wypracowany obszar współpracy zadeklarowany w porozumieniu
podpisanym 17 września 1988 r. (na VI
Konferencji Zdrowych Miast Polskich
w Lesznie).
– Zorganizowano wiele kampanii
promocyjnych z cyklu „Tydzień dla
serca”, „Miesiąc dla zdrowia”.
– Zorganizowano 10 seminariów
programowych „Aktywność ruchowa w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”. Na
uwagę zasługuje w tym czasie bardzo ścisła współpraca TKKF z Instytutem Kardiologii w Warszawie.
TKKF upowszechnia i rozwija akcje
już sprawdzone, jak konkursy: „sport
i rekreacja w naszym osiedlu”, „Piłka nożna w naszym osiedlu”, „Sport
i rekreacja w hotelach pracowniczych”,
„O zdrowie i sprawność załogi”.
TKKF upowszechnia nowe
dyscypliny sportowe, inicjuje
powstanie nowych związków
sportowych
– W 1988 r. powołano Centralną Komisję Bocce przy ZG TKKF.
– W 1989 r. utworzono przy ZG TKKF
Centralną Komisję Triathlonu. Z czasem, z pomocą organizacyjną akty-

wu TKKF, powstały Polskie Związki
Sportowe w tych dyscyplinach.
– W 1989 r. (grudzień) staraniem
TKKF i LZS powołano Polski Związek Kulturystyki i Trójboju Siłowego. Prezesem został Mieczysław
Borowy. Związek przez wiele lat
od swego powstania korzystał ze
wsparcia organizacyjnego działaczy TKKF.
TKKF inspiruje i organizuje
– Po raz pierwszy z inspiracji ZG TKKF
trzy polskie miasta wzięły udział
w organizowanym przez TAFISA
„Światowym Dniu Współzawodnictwa” – „Challange Day International”. Dobre doświadczenia tego
współzawodnictwa posłużyły do
zainicjowania od 1994 r. Sportowych Turniejów Miast i Wsi (później:
Sportowe Turnieje Miast i Gmin).
– Z okazji 35-lecia Towarzystwa odbywa się Centralny Zlot TKKF
w Ośrodku ZG TKKF w Sierakowie
(1992). Następny zlot – Sieraków
1995. Kolejny zlot 40-lecia TKKF
w 1997 r.
– W Zamościu odbył się po raz
pierwszy „Festyn Dzieci i Młodzieży Polska – Ukraina „Tęcza 95”.

– Po raz pierwszy Zarząd Wojewódzkiego TKKF w Kielcach zorganizował w Górach Świętokrzyskich
Rajd TAFISA – w ramach Światowego Dnia Turystyki.

– W ramach programu „Sport dla
Wszystkich” przeprowadzona została seria imprez, w tym m.in.:
Ferie na sportowo, bezpiecznie
i zdrowo (dla młodzieży szkolnej,
Sportowy Turniej Miast i Wsi (po
raz drugi), sport wszystkich dzieci i młodzieży, festyny rekreacyj-

ne dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
– Nową akcję TKKF rozpoczął w 1996 r.
Nosiła nazwę „Kosz na każdym
osiedlu”, wspierana była dotacją ówczesnego UKFiT-u i miała
na celu popularyzację koszykówki wśród środowisk działania klubów, ognisk, UKS-ów itd.
15 marca 1996 r. powołano w Warszawie Krajową Federację Sportu dla
Wszystkich. Federację utworzyły: TKKF,
SZS, TKF „Budowlani”, TRS „Maraton”,
ZTG „Sokół” i PZS Niepełnosprawnych
„Start”. Prezesem został Andrzej Piłat. Pierwszy rok działalności Federacji

opierał się na społecznej pracy, głównie działaczy TKKF.
W ostatnim roku czwartego
dziesięciolecia TKKF:
– przyjęło
program
działania
uwzględniający przede wszystkim
sport wszystkich dzieci i prozdrowotne formy aktywności fizycznej dorosłych – „Ruch doskonali i uzdrawia serce”, aktywizacja
zespołów seniorów, profilaktyka
i korekcja nadwagi oraz profilaktyka schorzeń kręgosłupa,
– w związku z klęską powodzi,
przy wsparciu finansowym UKFiT-u zorganizowało w kraju bezpłatne obozy i kolonie dla dzieci
powodzian z programem sportowym i rekreacyjnym, a także trzy
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turnusy kolonii dla dzieci polskich
z terenów objętych klęską powodzi w mieście Bekes (Węgry).

W piątym dziesięcioleciu
(1998–2007)

TKKF kontynuuje sprawdzone formy
programowe, stawiając jednak na intensywną realizację nowego programu „Sport wszystkich dzieci”.
Organizuje m.in.:
– masowe imprezy sportowe, turystyczne i integracyjne promujące
różnorodne dyscypliny sportowe
i ich „miniformy”, turystykę i ekologię oraz stwarzające warunki do
współzawodnictwa sportowego indywidualnego i zespołowego, a także integracji dzieci niepełnosprawnych z środowiskiem rówieśników,
– sportowe wakacje – w formie obozów sportowych oraz rekreacyjno-sportowych, zapewniających
zdrowy, aktywny wypoczynek, rozwój zainteresowań i umiejętności
sportowych, w ramach intensywnych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym oraz
specjalistycznym, a także nauki
pływania, aktywnych form turystyki pieszej, rowerowej i wodnej,
– akcję „kosz na każdym osiedlu” –
popularyzującą koszykówkę i inicjującą w środowisku budowę prostych boisk do gry w koszykówkę.
Równocześnie, m.in. ze względu na
zmienione warunki społeczno-gospo-
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darcze, TKKF zaprzestaje prowadzenia ogólnopolskich konkursów: Sport
i rekreacja w osiedlu mieszkaniowym,
Piłka nożna w naszym osiedlu, Sport
i rekreacja w hotelach pracowniczych,
których głównym uczestnikiem były
dzieci i młodzież.
TKKF rozwija działalność
w zakresie atrakcyjnych form
programowych z udziałem
dorosłych i rodzin, jak:
 promocyjne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dorosłych i rodzin (cykle roczne – kilkadziesiąt
imprez z kilkudziesięcioma tysiącami uczestników) o zasięgu ogólnopolskim i ponadwojewódzkim,
 obozy rodzinne organizowane
w Centralnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sierakowie, których oferta programowa
obejmuje gry i zabawy rekreacyjne, testy wydolnościowe, turnieje w różnych dyscyplinach spor-



–

–

–

towych i rekreacyjnych, turystykę
pieszą, rowerową i wodną,
prozdrowotne formy dla osób
w starszym wieku, w formie obozowej – instruktażowe zajęcia profilaktyczno-usprawniające i inne
zachęcające do systematycznej
aktywności ruchowej,
ogólnopolska kampania „Miesiąc
dla zdrowia”, której głównym celem jest rozpropagowanie istniejących programów i ofert w zakresie
sportu dla wszystkich, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku. Chodzi również o integrację
środowisk sportowych, medycznych oraz wszystkich promujących
zdrowy styl życia,
ogólnopolski program „Bieg po
zdrowie” – wznowiony po dłuższej przerwie w 2003 r., realizowany poprzez:
działalność powołanych w kraju
Miejskich i Gminnych Ośrodków
Joggingu (w których biega systematycznie tysiące osób: dorośli,
rodziny, młodzież i dzieci),
festyny biegowe, biegi rodzinne
o charakterze otwartym, inne imprezy biegowe – popularyzujące
tę formę rekreacji ruchowej,
ogólnopolski program „Ośrodki Terapii Ruchowej dla Osób III
wieku”, realizowany przez TKKF

poprzez powołane w województwach „Ośrodki Terapii Ruchowej
dla osób III Wieku”.
W programie brały udział osoby po 55.
roku życia, przed rozpoczęciem ćwiczeń poddane dokładnym badaniom
lekarskim. Zajęcia odbywały się w grupach w zależności od sprawności osobistej, wydolności organizmu, oraz
ewentualnych schorzeń uczestników.
Zajęcia praktyczne obejmowały podstawowe formy ruchu: różne formy
gimnastyki (usprawniające ruchowo,
ćwiczenia na bóle kręgosłupa, ćwiczenia zapobiegające nadwadze, ćwiczenia poprawiające oddychanie), zajęcia
na basenie (nauka pływania, doskonalenie pływania i korekcyjne), uproszczone gry zespołowe, gry rekreacyjne.
Także zajęcia w plenerze – gry i zabawy terenowe, marsze, wycieczki piesze; spacery. Udział w imprezach, festynach i turniejach. Poza ćwiczeniami
ruchowymi odbywały się także zajęcia
teoretyczne (edukacja prozdrowotna).
Na przełomie sierpnia i września 2006 r.
ZG TKKF zorganizował w COSSzkol.
TKKF w Sierakowie pierwszy w kraju
wojewódzki obóz dla uczestników zajęć z 19 ośrodków terapii ruchowej dla
osób III wieku.
 program zwalczający nadwagę –
po raz pierwszy realizowany pilotażowo w 2007 r. poprzez powołane w województwach ośrodki
zwalczające nadwagę.
Celem programu jest przeciwdziałanie zjawiskom rozpowszechniania się
nadwagi poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne, a także zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa, w tym głównie osób z nadwagą.

TKKF współorganizuje
TKKF jest współorganizatorem wiodących zadań programowych w zakresie sportu powszechnego realizowanych przez Krajową Federację Sportu
dla Wszystkich:
– Sportowych Turniejów Miast
i Gmin, przeprowadzonych w latach 1998–2006, a w 2007 r. KFSdW
organizuje STMiG bezpośrednio,
– Ogólnopolskich Festiwali Gier
i Zabaw Rekreacyjnych dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzanych
w COSSzkol. TKKF w Sierakowie do
2005 r., a od roku 2006 – Ogólnopolskich Festiwali Sportu i Zdrowia,
– Międzynarodowych Festiwali Sportu Dzieci i młodzieży w Zamościu
(1998-2007), którym corocznie towarzyszyły międzynarodowe sympozja programowe.
W czerwcu 2007 r. w COSSzkol. TKKF
w Sierakowie odbył się Centralny Zlot
50-lecia TKKF z udziałem ok. 3. tys. uczestników – TKKF-owców z całego kraju.

W drugim roku szóstego
dziesięciolecia – TKKF w liczbach
Liczba ognisk i klubów
r-s TKKF

1 164

Liczba członków ognisk
i klubów r-s TKKF

147 829

Liczba zespołów i sekcji
ogółem

5 571

Liczba ćwiczących
w zespołach i sekcjach

233 436

Liczba imprez ogółem

21 482

Liczba uczestników
imprez ogółem

5 541 731

TKKF
– Wielopokoleniowa organizacja
kultury fizycznej non profit, dająca każdemu szansę organizowania i uczestnictwa w sporcie dla
wszystkich.
– Wszechstronna i różnorodna, profesjonalna i nowatorska oferta rekreacyjna trafiająca w zainteresowania 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
pochodzą z V Ogólnopolskiego Festiwalu Sportu
i Zdrowia w Sierakowie (4-6 czerwca 2010 r.)
Źródło: Archiwum KFSdW
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Osiągnięcia sportowców spod znaku LZS

na arenach międzynarodowych

polska drużyna, w składzie której było
3 zawodników reprezentujących kluby naszego zrzeszenia – Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł (KS Wisła
Ustronianka), Krzysztof Biegun (LKS
Sokół Szczyrk).
W marcu na Halowych Mistrzostwa Świata w Łucznictwie juniorów i seniorów brązowy medal zdobyła nasza juniorka Sylwia Zyzańska
(LKS Łucznik Żywiec). Brązowy medal
zdobyła też drużyna seniorek w składzie: Adriana Żurańska (Unia Pielgrzymka), Natalia Leśniak (LKS Łucznik Żywiec) i Karina Lipiarska (Grot
Zabierzów) – wszystkie łuczniczki reprezentują kluby naszego zrzeszenia.

Cichocka z ULKS Talexu Borzytuchom
srebro w biegu na 800 metrów.
Świetnie wypadli nasi zawodnicy
na seniorskich Mistrzostwach Europy
w podnoszeniu ciężarów, które w kwietniu 2014 r. odbyły się w Izraelu. Srebro
w kat. 48 kg zdobyła Marzena Karpińska z LKS Znicz Biłgoraj, brązowy medal
w kategorii 75 kg wywalczyła Ewa Mizdal z Unii Hrubieszów. Adrian Zieliński
zdobył złoto w nowej dla siebie wadze
94 kg, a jego brat Tomasz (obaj Tarpan
Mrocza) wywalczył srebro w tej samej
wadze. Adrian Zieliński, zdobywając tytuł mistrza Europy, „zaliczył” tzw. koronę
(mistrzostwo Europy, świata i olimpijskie). W historii polskich ciężarów takie
osiągnięcie mają na swoim koncie tylko
Ireneusz Paliński, Waldemar Baszanowski i Zygmunt Smalcerz.
Brązowy medal w tym samym
miesiącu, w fińskiej miejscowości
Vantaa, na Mistrzostwach Europy seniorów w zapasach w stylu wolnym
zdobył Krystian Brzozowski (74 kg)
z Orła Namysłów.

W marcu, w Sopocie, na Halowych
Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce reprezentantki naszych klubów
zdobyły dwa medale. Kamila Lićwinko z Podlasia Białystok zdobyła złoty medal w skoku wzwyż, a Angelika

Z kolei w maju w bułgarskim Samkowie na mistrzostwach Europy kadetek i kadetów medale zdobyły trzy
zawodniczki z klubów naszego zrzeszenia – Ewelina Ciunek Orzeł Namysłów i Aleksandra Wólczyńska Suples

Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy klubów Krajowego Zrzeszenia LZS zdobywają medale mistrzostw Polski, powoływani są do reprezentacji Polski i uczestniczą w mistrzostwach
Europy i świata. W artykule krótki przegląd tegorocznych osiągnięć
naszych zawodników.
Pierwszy międzynarodowy sukces w tym roku należy do Katarzyny
Pawłowskiej, wychowanki UKS Jedynka Limaro Kórnik i trenera Roberta Taciaka, obecnie jeżdżącej w zawodowej grupie Boels – Dolmans Cycling
Team, która na mistrzostwach świata
w kolarstwie torowym w kolumbijskim
mieście Cali w wyścigu scratch zdobyła srebrny medal. W 2012 r. Katarzyna
Pawłowska zdobyła w Melbourne złoty
medal MŚ w tej samej konkurencji, co
było historycznym wydarzeniem. Nigdy wcześniej żadna Polka nie stanęła
na podium w kolarstwie zarówno torowym, jak i szosowym.
W lutym br. oczy całego świata
zwrócone były na Soczi (Rosja), gdzie
odbyły się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Reprezentacja Polski liczyła 59
sportowców, a 21 z nich reprezentowało kluby naszego zrzeszenia. Złoty medal olimpijski zdobył Zbigniew Bródka
UKS Błyskawica Domaniewice w biegu
na 1500 m, srebro – drużyna kobiet,
w której startowały Katarzyna Bachleda-Curuś i Luiza Złotkowska – obie
LKS Poroniec Poronin, brązowy medal
– drużyna mężczyzn, w której wystąpili wyłącznie zawodnicy z naszych klubów – Jan Szymański i Konrad Niedźwiedzki z LKS Poroniec Poronin oraz
Zbigniew Bródka. Wychowanek naszych klubów LKS Ząb i LKS Poroniec
Poronin Kamil Stoch zdobył dwa złote
medale w skokach narciarskich.
W lutym cieszyliśmy się także
z medali juniorów w skokach narciarskich. Jakub Wolny z LKS Klimczok Bystra został mistrzem świata na średniej
skoczni podczas Mistrzostw Świata we
Włoszech. Złoty medal wywalczyła też
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Turniej „Piłkarska
Kadra Czeka” ma 30 lat

Kraśnik – złote, Aleksandra Kotlewska
Wiking Wolin wywalczyła brąz.
I wracamy do lekkoatletów. Od 30
maja do 1 czerwca 2014 r. w Baku 33
polskich lekkoatletów walczyło o kwalifikacje na sierpniowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Nankinie (Chiny).
W sumie polscy zawodnicy uzyskali 12
kwalifikacji, w tym 6 lekkoatleci z klubów LZS. Są to: Olga Niedziałek i Bartosz Wójcik z WLKS Siedlce Iganie
Nowe, Sylwia Indeka z LKS Pszczyna, Magdalena Zycer z Pomorza Stargard Szczeciński, Mateusz Borkowski
z LKB Rudnik i Mateusz Strzeszewski
z Podlasia Białystok.
Srebrny medal na ME seniorów
w łucznictwie (lipiec) zdobyła Natalia
Leśniak (LKS Łucznik Żywiec), a brązowy drużyna kobiet, w składzie której były dwie zawodniczki z naszych
klubów: Karina Lipiarska-Pałka (Grot
Zabierzów) i Natalia Leśniak (LKS
Łucznik Żywiec).
Olbrzymi sukces zanotował Rafał Majka, wychowanek naszego klubu WLKS Krakus Swoszowice i trenera
Zbigniewa Klęka, który wygrał klasyfikację górską podczas zakończonego 27 lipca 2014 r. największego wyścigu kolarskiego Tour de France. Jako
pierwszy Polak w historii tego wyścigu
wygrał dwa etapy, ponadto dwa razy
był drugi i raz trzeci.

Również w lipcu na MŚ kadetów
w zapasach złoty medal w stylu klasycznym w kat. 69 kg zdobył Krzysztof
Niklas zawodnik GKS Cartusia Kartuzy,
brązowy w kat. 56 kg wywalczyła Aleksandra Wólczyńska z Suplesu Kraśnik.
Na Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy w kolarstwie torowym kobiet
i mężczyzn (juniorzy i U-23) nasi zawodnicy zdobyli 9 medali – jeden złoty, 3 srebrne i 5 brązowych. Dwa medale indywidualnie zdobył zawodnik
UKS Limaro Kórnik, junior Patryk Rajkowski (trener Robert Taciak) – złoto w keirinie i brąz w sprincie, do
tego dołożył srebro w drużynie młodzieżowców na dochodzenie i srebro
w drużynie juniorów w sprincie.
Boks, i to boks kobiet, nie jest wiodącą dyscypliną sportową w naszym
zrzeszeniu, ale i tu mamy międzynarodowe sukcesy. Złoty medal wśród juniorek w kat. 63 kg zdobyła Adrianna
Jędrzejczyk z KS Skalnik Wiśniówka
(trener Janusz Domagała) na V Młodzieżowych Mistrzostwach Europy kobiet w boksie, które w lipcu 2014 r. odbyły się w Asyżu.
Mamy nadzieję, że w kolejnych
miesiącach nasz dorobek medalowy
powiększy się. Zapraszamy na naszą stronę internetową, tam staramy się jak najszybciej przekazywać
dobre wieści.

W 2014 r. ogólnopolski turniej chłopców
„Piłkarska Kadra Czeka” obchodzi 30-lecie
swojego istnienia. To najstarszy tego typu
turniej w Polsce dla piłkarzy do lat 15...
i ciągle popularny, mimo wzrastającej co
roku konkurencji.
Wszystko zaczęło się w 1984 r. od audycji
telewizyjnej pod tym właśnie tytułem, której
pomysłodawcą był dziennikarz Redakcji Rolnej TVP Adam Gocel. Już po kilku wydaniach
audycji okazało się, że jest to strzał w „10”
– oglądalność przeszła wszelkie oczekiwania. Młodym adeptom piłki nożnej udzielano
rad szkoleniowych, pokazywano najlepszych
wtedy piłkarzy, analizowano ich technikę i grę.
Redaktorowi Gocelowi udało się pozyskać do współpracy m.in. znakomitego trenera Stanisława Tymowicza, znanych sędziów, jak Michał Listkiewicz, późniejszy
prezes PZPN. Na „zamówienie” odbiorów
audycji, czyli młodych zawodników, zaczęto też organizować rozgrywki. W pierwszej
edycji wystartowało 1507 gmin i ponad 70
tysięcy uczestników. Dla 8 najlepszych drużyn zorganizowano obóz szkoleniowy na
obiektach Igloopolu Dębica. Dwie najlepsze
drużyny z tego obozu spotkały się w Warszawie na Łazienkowskiej przed jesiennym meczem ligowym Górnik Zabrze – Legia Warszawa. SP Nr 7 Leszno pokonała 3:1 SP nr 2
Oborniki Wlkp. A puchar wręczył zwycięzcom trener Kazimierz Górski.
Od początku Ludowe Zespoły Sportowe
służyły pomocą Adamowi Gocelowi i pomagały te rozgrywki organizować, a od IV turnieju przejęły ich samodzielną organizację.
Co roku w naszym turnieju startuje od 40
do 50 tysięcy młodych piłkarzy. Z naszej
akcji wywodzi się kilku piłkarzy, którzy grali lub grają w ligach krajowych i zagranicznych. Patronem tych rozgrywek na początku
lat 90. XX w. został Stanisław Tymowicz, który zmarł w 1990 r.
Od 2001 r. swój turniej mają także
dziewczęta do lat 15, a od 2011 w turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka” grają
dziewczęta i chłopcy do lat 13.
Jubileuszowy XXX Finał Centralny Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” odbędzie się
od 8 do 13 sierpnia 2014 r. w Słubicach.
■ Iwona Derlatka
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Reprezentanci Polski godnie uczcili

50. Cross Ostrzeszowski
W ramach Jubileuszowego 50. Crossu Ostrzeszowskiego (12-14 kwietnia
2014 r.) odbyły się VII Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych i V Mistrzostwa Świata w Półmaratonie Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS.
Wielki sukces odnieśli w mistrzostwach
reprezentujący Polskę zawodnicy Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”, medaliści paraolimpiady w Londynie, wygrywając wszystkie konkurencje na
krótkich i długich dystansach. Złota medalistka z Londynu na 1500 m Barbara
Niewiedział w Ostrzeszowie zdobyła dwa tytuły mistrzowskie, wygrywając biegi na 2000 i 4000 m. W konkurencji mężczyzn klasą dla siebie był Daniel
Pek, który dość pewnie wygrał również
dwa biegi na 3000 i 6000 m. Trzecia znakomita biegaczka „Sprawnych-Razem”,
specjalizująca się w ostatnich latach
w biegach długich Arleta Meloch nie
miała w stolicy polskich biegów przełajowych groźnych rywalek i pewnie zdobyła złoty medal w półmaratonie.
Ostrzeszów podczas jubileuszowego
crossu gościł dwóch ważnych działaczy Federacji INAS, prezydenta INAS

intelektualną – powiedział Geoff Smedley. – Dziękuję za zaproszenie i życzę
dalszych owocnych działań na rzecz
biegów przełajowych.
– Cross Ostrzeszowski jest już częścią
historii INAS i na długo pozostanie

2. Cristiano Pereira (Portugalia)
– 0:14:46
3. Sylwester Jaciuk (Polska)
– 0:14:48
1. Arleta Meloch (Polska)
– 1:19:47
Medaliści w biegu na 1500 m Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012.
Od lewej: Rafał Korc – brąz, Nasiri Bazanjami Peyman – złoto
i Daniel Pek – srebro. Fot. Kazimierz Żuromski

Kobiety, 4000 m
1. Barbara Niewiedział (Polska)
– 0:11:49
2. Marion Candelier (Francja)
– 0:13:38
3. Virginie Dreux (Francja)
– 0:14:04
Od lewej: Arleta Meloch i Barbara Niewiedział po efektownym finiszu na 1500 m
podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 2012. Fot. Kazimierz Żuromski

Europa, Anglika Geoffa Smedley i dyrektora technicznego INAS, Portugalczyka Jose Costa Pereirę.
– Kolejny raz sportowcy INAS mają
wielki zaszczyt uczestniczyć w Crossie
Ostrzeszowskim, pięknej masowej imprezie, która jest ogromnie ważna dla
sportu osób z niepełnosprawnością

w pamięci naszych zawodników – powiedział Jose Costa Pereira. Pierwsze
mistrzostwa świata w biegach przełajowych INAS odbyły się w Ostrzeszowie dwanaście lat temu i odniosły
wielki sukces. Nic dziwnego, że wróciliśmy do Ostrzeszowa w roku 2008,
a także w ubiegłym roku na półmaraton. Dziękuję organizatorom Crossu Ostrzeszowskiego i Stowarzyszeniu
„Sprawni-Razem” za wsparcie i włożony wysiłek w promowaniu imprez lekkoatletycznych INAS.

Kobiety, 2000 m
1. Barbara Niewiedział (Polska)
– 0:05:59
2. Arleta Meloch (Polska)
– 0:06:05
3. Anna Bodziony (Polska)
– 0:06:50
5. Sandra Pieczychlebek – 0:06:53
Od lewej: Arleta Meloch, Barbara Niewiedział

dla wszystkich

1. Daniel Pek (Polska) – 0:14:44

Półmaraton kobiet

Medaliści mistrzostw świata INAS
w biegach przełajowych
i miejsca Polaków

20 sport

Mężczyźni, 6000 m

8. Lidia Rybicka – 0:07:22

Mężczyźni, 3000 m
1. Daniel Pek (Polska) – 0:08:48
2. Sylwester Jaciuk (Polska)
– 0:08:51

2. Anna Bodziony (Polska)
– 1:38:35
3. Virgine Aramburu (Republika
Południowej Afryki) – 1:39:52
Półmaraton mężczyzn
1. Paulo Pinheiro (Portugalia)
– 1:13:46
2. Daniel Bosy (Polska) – 1:16:52

3. Jose Azevedo (Portugalia)
– 0:08:53

3. Tiago Neves (Portugalia)
– 1:17:39

16. Łukasz Drogi – 0:10:41

6. Ryszard Ochnio – 1:27:57

31 medali zdobyli polscy lekkoatleci na mistrzostwach Europy
– Znakomicie spisała się reprezentacja Polski w mistrzostwach Europy Federacji INAS, które odbyły się w znanej
holenderskiej miejscowości Bergen
– mówi trener kadry Bronisław Kokoszko. – Bardzo udany start cieszy
nie tylko ze zdobycia 31 medali, w tym
13 złotych, 8 srebrnych i 11 brązowych, i zwycięstwa w klasyfikacji medalowej, ale przede wszystkim z medali osiągniętych w konkurencjach
objętych programem igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro.
Warto przypomnieć, że w programie paraolimpiady w Brazylii lekkoatleci Międzynarodowej Federacji INAS mają trzy konkurencje
z igrzysk w Londynie – 1500 m, skok
w dal i pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, doszła też czwarta konkurencja – bieg na 400 m. Jak spisali
się nasi reprezentanci w tych czterech konkurencjach?
– Najlepszą zawodniczką mistrzostw
Europy została Barbara Niewiedział.
Złota medalistka paraolimpiady z Sydney (600 m) i Londynu (1500 m) wy-

grała w Bergen bieg na swoim koronnym dystansie 1500 m, a ponadto
była pierwsza na mecie w biegu na
400, 800 i 3000 m oraz pomogła koleżankom zdobyć złoty medal w sztafecie 4x400 m. Nic dziwnego, że wszyscy
podziwiamy jej wielką klasę i uważamy za największą sportową gwiazdę
Międzynarodowej Federacji INAS.
Wracając do występu w konkurencjach
paraolimpijskich warto podkreślić, że
oprócz Niewiedział także inni nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i ich
wyniki medalowe znajdą się na czołowych miejscach w rankingu Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Wśród kobiet w biegu na 400 m
Sabina Stenka wywalczyła srebrny medal, a Sandra Pieczychlebek była piąta.
Na dystansie 1500 m drugie miejsce zajęła Arleta Meloch. W skoku w dal klasą
dla siebie była złota medalistka z Londynu w tej konkurencji Karolina Kucharczyk, warto także odnotować trzecie miejsce Sabiny Stenki.
W pchnięciu kulą podobnie jak Kucharczyk wielką gwiazdą jest Ewa Durska,

która w Bergen nie dała szans rywalkom,
zdobywając kolejny złoty medal na ważnych międzynarodowych zawodach.
Wśród mężczyzn Daniel Pek wygrał
bieg na 1500 m, Sylwester Jaciuk był
trzeci, a Rafał Korc czwarty. Trzech naszych reprezentantów startowało w finale biegu na 400 metrów, najlepiej spisał się Pek, który zdobył brązowy medal,
Łukasz Drogi był piąty, a Mariusz Pietrucha szósty. Mistrz igrzysk z Sydney
w pchnięciu kulą Krzysztof Kaczmarek
pobił swój rekord życiowy, a jego wynik 14,63 zapewnił mu w Bergen srebrny medal. Drugi nasz reprezentant
w tej konkurencji – Mariusz Wojewódzki był piąty. W skoku w dal czwarty był
Mariusz Pietrucha. Na dwa lata przed
igrzyskami paraolimpijskimi nasze największe gwiazdy nadal utrzymują wysoką formę, a zdolnej młodzieży, która
pokazała się podczas mistrzostw Polski w Ostrzeszowie nie brakuje. W tej
sytuacji w lekkoatletyce możemy mieć
szanse w Brazylii na medale.
■ Rozmawiał Witold Kubicki
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Polscy piłkarze zagrają

na mistrzostwach świata w Brazylii
Trzy tygodnie po zakończeniu
Mundialu pełnosprawnych rozpoczynają się w Sao Paulo piłkarskie
mistrzostwa świata Federacji INAS
(11–25 sierpnia 2014 r.). Polskę w mistrzostwach reprezentują piłkarze Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”.
– Od wielu lat nasza reprezentacja
zalicza się do ścisłej światowej czołówki – mówi Sławomir Kamiński, który od
dwudziestu lat pełni w „Sprawnych-Razem” funkcję selekcjonera piłkarskiej kadry. – Największy sukces odnieśliśmy podczas mistrzostw świata
w roku 1998 w Anglii. W eliminacjach
wygraliśmy z Brazylią 3:0, a w finale
w obecności ponad siedemnastu tys.
kibiców (w większości Polonusów) na
stadionie w Leicester pokonaliśmy ponownie Brazylijczyków aż 4:0.
Na wszystkich mistrzostwach
świata i Europy piłkarzom towarzyszył

założyciel i wieloletni prezes „Sprawnych-Razem” – dr Zenon Jaszczur.
– Dwa lata przed mistrzostwami
świata także w Anglii odbywały się
mistrzostwa Europy INAS – mówi dr
Zenon Jaszczur. – Ponownie stadion
w Leicester okazał się dla naszych
piłkarzy bardzo szczęśliwy. Zajęliśmy
pierwsze miejsce, sprawiając wielką
radość rodakom licznie zamieszkującym Leicester i okolice. Dla naszej
ekipy, a szczególnie dla zawodników
wielkim przeżyciem było spotkanie
ze słynnym angielskim internacjonałem Garym Linekerem, który był
patronem i sponsorem mistrzostw
Europy. Jedziemy do Sao Paulo walczyć o medale, choć zdajemy sobie
sprawę z bardzo silnej konkurencji.
Gospodarze turnieju przygotowują reprezentację, która ma wygrać
mundial INAS.

Twórca ruchu społeczno-sportowego „Sprawni-Razem” – dr Zenon Jaszczur
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Krzysztof Kaczmarek, mistrz igrzysk
paraolimpijskich w Sydney (2000)

Rekord Polski

Krzysztofa
Kaczmarka
w pchnięciu
kulą

tatem 11,72. W programie następnej paraolimpiady w Brazylii oprócz konkurencji, które odbyły się w Londynie – 1500 m,
pchnięcie kulą i skok w dal, dojdzie jeszcze
bieg na 400 m.
– W biegu na 1500 m mężczyzn mieliśmy niespodziankę – mówi trener kadry
Kazimierz Żuromski. – Pierwsze miejsce
zajął Sylwester Jaciuk (4.06.83) wygrywając z brązowym medalistą igrzysk w Londynie Rafałem Korcem (4.10.47). Srebrny
medalista na tym dystansie w Londynie
Daniel Pek startował w biegu na 800 m,
który wygrał wynikiem 2.01.81.
– Podczas mistrzostw Polski – mówi
trener koordynator lekkoatletyki „Sprawnych-Razem” Bronisław Kokoszko – pokazało się sporo utalentowanej młodzieży,
którą warto szkolić centralnie, następców
naszych medalistów paraolimpijskich –
Basi Niewiedział, Arlety Meloch, Ewy Durskiej, Daniela Peka i Rafała Korca, a także Krzysztofa Kaczmarka, który 14 lat po
igrzyskach w Sydney pobił rekord Polski
w kuli.
Ewa Durska, mistrzyni igrzysk
paraolimpijskich w Sydney (2000)
i Londynie (2012) w pchnięciu kulą

Dziewczęta z województwa Pomorskiego

wygrały halowy turniej piłki nożnej

W hali Gimnazjum Nr 4 w Słupsku rozegrany został 4-6 kwietnia finał mistrzostw Polski Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem” w halowej piłce nożnej dziewcząt. Honorowy patronat
nad turniejem objęli: prezydent Słupska Maciej Kobyliński, Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko i poseł
Zbigniew Konwiński. Mistrzem Polski została reprezentacja województwa pomorskiego, która w meczu finałowym pokonała ekipę województwa

zachodnio-pomorskiego 3:0. W meczu o brązowy medal reprezentacja
woj. kujawsko-pomorskiego wygrała
z reprezentacją województwa małopolskiego 3:2. Najmłodsze nasze piłkarki grają coraz lepiej i będą miło wspominały pobyt w gościnnym Słupsku.
Głównym organizatorem mistrzostw i trenerem województwa pomorskiego był Wiesław Romański,
jedyny w Stowarzyszeniu „Sprawni-Razem” trener z licencją FIFA.

Na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie z udziałem 120 zawodników reprezentujących trzynaście województw odbywały się 30.05-1.06.2014 r.
lekkoatletyczne mistrzostwa Polski Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”. Zgodnie
z oczekiwaniem w głównych rolach wystąpili nasi medaliści igrzysk paraolimpijskich w Londynie. Ewa Durska wygrała
koroną konkurencję pchnięcie kulą z dobrym wynikiem 13,41. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn oczekiwany
z dużym zainteresowaniem pojedynek
mistrza paraolimpiady z Sydney Krzysztofa Kaczmarka z Mariuszem Wojewódzkim wygrał Kaczmarek, bijąc o jeden centymetr swój rekord Polski (13,49).
Wojewódzki zajął drugie miejsce rezulInformacje zebrał: Witold Kubicki
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Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014

Reprezentacja Polski na XI Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi

Skromna reprezentacja Polski nie zdobyła podczas XI Zimowych Igrzysk
Paraolimpijskich w Soczi (7-16 marca 2014 r.) medalu, a najlepiej z biało-czerwonych spisał się Maciej Krężel,
który z Anną Ogarzyńską dwukrotnie zajął piątą lokatę – w superkombinacji i slalomie.
Polscy narciarze biegowi Kamil Rosiek i Witold Skupień nie jechali na
igrzyska paraolimpijskie z nadziejami
na medal. Zgodnie z oczekiwaniami
zawodnicy wykonali swój plan – zrobili dobry wynik w sztafecie, zajmując
szóste miejsce.
– Byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod względem wytrzymałościowym – powiedział 30-letni Rosiek
z dysfunkcją nóg, trenujący w ZSON
Start Nowy Sącz – dlatego udało się
to zrobić.
Maciej Krężel i Anna Ogarzyńska

Igrzyska zdominowali gospodarze.
Zdobyli 80 medali (30 złotych, 28
srebrnych i 22 brązowe) i wyprzedzili Niemcy (9, 5, 1) oraz Kanadę (7, 2,
7). Sportowcom z pozostałych krajów
przypadło 136 krążków. Na podium
stanęli reprezentanci 19 krajów.

Lokaty Polaków
5. miejsce
– Maciej Krężel (WSSiRN Start Katowice, niedowidzący – Anna Ogarzyńska
(SSR Start Poznań) – superkombinacja
– Maciej Krężel – Anna Ogarzyńska –
slalom
6. miejsce
– Kamil Rosiek (ZSON Start Nowy Sącz)
– Witold Skupień (ZSON Start Nowy
Sącz) – sztafeta narciarska 2x2,5 km

9. miejsce
– Maciej Krężel – Anna Ogarzyńska –
slalom gigant
10. miejsce
– Andrzej Szczęsny (BZSR Start Bielsko-Biała) – slalom – stojąc
– Andrzej Szczęsny (stojąc) – superkombinacja – slalom
11. miejsce
– Kamil Rosiek – bieg narciarski 15 km
– siedząc
13. miejsce
– Igor Sikorski (BZSR Start Bielsko-Biała) – slalom
– Kamil Rosiek (ZSON Start Nowy Sącz)
– biathlon 12,5 km – siedząc
– Kamil Rosiek Kamil biathlon 7,5 km
– siedząc
15. miejsce
– Wojciech Taraba (BZSR Start Bielsko-Biała) – snowboard cross
16. miejsce
– Kamil Rosiek (dysfunkcja nóg) – sprint
na 1 km techniką dowolną – siedząc
– Witold Skupień (ZSON Start Nowy
Sącz) – biathlon 12,5 km – stojąc
17. miejsce
– Kamil Rosiek – biathlon 15 km – siedząc
– Kamil Rosiek – bieg narciarski na 10
km techniką dowolną – siedząc
18. miejsce
– Witold Skupień – narciarstwo biegowe – sprint na 1 km techniką dowolną – stojąc
– Witold Skupień – biathlon 15 km –
stojąc
Andrzej Szczęsny

19. miejsce
– Witold Skupień – biathlon 7,5 km –
stojąc
20. miejsce
– Witold Skupień – bieg narciarski na
10 km techniką dowolną – siedząc
– Rafał Szumiec (Klub Integracyjny
„Druga Strona Medalu” w Krakowie) –
slalom gigant – siedząc
Tabela medalowa

złote

srebrne

brązowe

razem

1.

Rosja

30

28

22

80

2.

Niemcy

9

5

1

15

3.

Kanada

7

2

7

16

4.

Ukraina

5

9

11

25

5.

Francja

5

3

4

12

6.

Słowacja

3

2

2

7

7.

Japonia

3

1

2

6

8.

USA

2

7

9

18

9.

Austria

2

5

4

11

10. W. Brytania

1

3

2

6

11. Norwegia

1

2

1

4

12. Szwecja

1

2

1

4

13. Hiszpania

1

1

1

3

14. Holandia

1

0

0

1

15. Szwajcaria

1

0

0

1

16. Finlandia

0

1

0

1

17. Nowa Zelandia

0

1

0

1

18. Białoruś

0

0

3

3

19. Australia

0

0

2

2

Plebiscyt na dziesięciu najwybitniejszych
polskich sportowców niepełnosprawnych w latach 1972-2012
Dziesięciu najwybitniejszych polskich sportowców niepełnosprawnych w latach 1972-2012 wyłonił plebiscyt zorganizowany przez Fundację
Sedeka, której przyświeca zasada budowania sprawiedliwości społecznej
i wyrównywania szans. Jego pomysłodawcą był prezes zarządu fundacji Stanisław Kowalski, natomiast
partnerami Polski Komitet Paraolim-
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22. miejsce
– Andrzej Szczęsny – slalom gigant –
stojąc
Nie ukończyli konkurencji: Igor Sikorski – slalom gigant, Rafał Szumiec – slalom, Andrzej Szczęsny – supergigant
i superkombinacja. W rywalizacji w supergigancie zdyskwalifikowani zostali:
Maciej Krężel – Anna Ogarzyńska.

pijski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. Przedsięwzięciu
patronowała małżonka prezydenta RP
Anna Komorowska.
W pierwszej fazie plebiscytu,
w której udział wzięło ponad 29 tys.
osób, spośród 272 sportowców wyłoniono czterdziestu, którzy przeszli do
drugiego etapu, a z nich kapituła wytypowała czołową dziesiątkę. Znaleźli

się w niej: Natalia Partyka (tenis stołowy), Waldemar Kikolski (lekkoatletyka), Małgorzata Olejnik (łucznictwo),
Krystyna Owczarczyk (lekkoatletyka),
Mirosław Owczarek (pływanie), Dariusz Pender (szermierka na wózkach),
Katarzyna Rogowiec (biegi narciarskie
i biathlon), Jerzy Szlęzak (lekkoatletyka, narciarstwo biegowe, biathlon),
Krzysztof Ślęczka (pływanie) i Ryszard
Tomaszewski (podnoszenie ciężarów,
lekkoatletyka).
Polscy sportowcy niepełnosprawni zdobyli w latach 1972–2012 w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich 736 medali: 266 złotych, 247
srebrnych i 223 brązowe.
– Państwa zwycięstwa nie przyszły z dnia na dzień – pracowaliście na
nie długo i wytrwale. Przez te wszystkie lata potrzebne było przekonanie,
że warto trenować więcej, warto odkrywać piękno sportowego współzawodnictwa. Dzięki Państwu mogliśmy
uczestniczyć w wielu interesujących
i emocjonujących widowiskach. Zdawaliśmy sobie równocześnie sprawę,
jak liczne przeszkody i ograniczenia
muszą Państwo pokonać aby zdobyć
medal – napisała w liście do uczestników uroczystości Anna Komorowska.
Pamiątkowe statuetki wręczała laureatom m.in. srebrna i brązowa
medalistka olimpijska w wyścigu drużynowym łyżwiarek szybkich z Vancouver i Soczi – Katarzyna Woźniak,
reprezentująca stołeczny klub WTŁ
Stegny.
– Kiedy w przyszłości przyjdzie mi
na myśl, aby nie pójść na trening, przypomnę sobie tę galę i tych wspaniałych ludzi, którzy dzięki niesamowitemu uporowi pokonali własną słabość
i rywali, zdobywając sportowe laury –
powiedziała Katarzyna Woźniak.
Pamiątkowymi medalami Per
aspera ad astra (Przez trudności do
gwiazd) uhonorowano w czasie gali
w stołecznym Centrum Olimpijskim
także 30 osób, które nie znalazły się
w finałowej dziesiątce. Czołowa dziesiątka otrzymała statuetki Sedeka –
Sprawiedliwość i medale Per aspera
ad astra.
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XIV Festiwal
Sportu dla dzieci

i młodzieży
– kolejna udana impreza
Mecz Polska-Ukraina. Fot. Grzegorz Press

Polscy piłkarze pokonali Ukrainę 2:1
Reprezentacja Polski piłkarzy po amputacjach, przygotowująca się do występu w mistrzostwach świata w Meksyku
wygrała w Suwałkach z wyżej notowaną w rankingu Ukrainą 2:1. Biało-czerwoni potwierdzili aspirowanie do światowej czołówki.
Kibice podkreślali wielkie serce do walki, charakter, odporność psychiczną
chłopców, których życie nie pieściło.
Wychodzą na boisko, aby walczyć do
ostatniego gwizdka sędziego.
– Wygrane mecze z Niemcami, Belgami, Holendrami i Irlandczykami dają
nam poczucie, że na zbliżającym się
na przełomie listopada i grudnia „naszym” mundialu drużyn siedmioosobowych, który będzie gościć meksykańskie miasto Culiacan, możemy
odegrać ważną rolę – powiedział prezes Stowarzyszenia Amp Futbol Mateusz Widłak.
13-14 września odbędzie się w Warszawie trzecia edycja międzynarodo-

Mecz Polska-Ukraina. Fot. G. Press

wego turnieju Amp Futbol Cup. Udział
zapowiedziało sześć europejskich reprezentacji, które pojadą na Mistrzostwa Świata 2014.
Mecz Polska-Ukraina. Fot. G. Press

Radość po meczu Polska – Ukraina. Fot. Ania Nesterewicz

26 sport

dla wszystkich

Po raz 14. odbył się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej Festiwal Sportu,
w którym udział wzięli uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną z rejonu Małopolski. Co roku
impreza gromadzi uczniów z niepełnoprawnością intelektualną
umiarkowanego i znacznego stopnia ze szkół podstawowych i gimnazjów, wchodzących w skład
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zespołów szkół
specjalnych i innych placówek zajmujących się kształceniem dzieci
niepełnosprawnych na tym terenie. Jego celem jest popularyzacja
szeroko pojętej kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 7 do 21 lat,
a także uwrażliwianie środowisk
sportowych i lokalnych mieszkańców na trudności w pokonywaniu
barier życia codziennego.
W zawodach składających się
z dwóch części – rywalizacji indywidualnej i drużynowej – regularnie startuje blisko 100 wychowanków szkół specjalnych
z całego województwa. Najprzyjemniejszym elementem sportowych zmagań jest to, że w rozgrywkach nie ma przegranych.
Wszyscy uczestnicy zostają nagrodzeni za wysiłek i okazaną
wolę walki o jak najlepsze miejsce w zawodach. Jednym z fundatorów nagród tegorocznego festiwalu była firma OTCF sp. z o.o.
– producent odzieży sportowej
marki 4F, która ubiera polskich
uczestników igrzysk olimpijskich
i paraolimpijskich. Organizatorami tej niezwykłej imprezy były
Zespół Szkół im. Brata Alojzego
Kosiby w Wieliczce oraz Politechnika Krakowska.

sport niepełnosprawnych

10 medali Polaków

w mistrzostwach Europy
w szermierce na wózkach

Z dziesięcioma medalami (złoty,
sześć srebrnych, trzy brązowe) mistrzostw Europy w szermierce na
wózkach wrócili ze Strasburga reprezentanci Polski. Sześć krążków
wywalczyli w rywalizacji indywidualnej, a pozostałe w drużynowej. Na najwyższym stopniu podium stanęła szpadzistka Marta
Fidrych z Integracyjnego Klubu
Sportowego AWF Warszawa, która wygrała z Rosjanką Julią Jefimową 15:12.
Medaliści mistrzostw Europy
w szermierce na wózkach
Indywidualnie
złoto
– Marta Fidrych (szpada kategoria
A – amputacje nóg, niedowład)
srebro
– Renata Burdon (szabla kat. A),
Adrian Castro (szabla kat. B – uraz
rdzenia kręgowego z niedowładem nóg lub minimalnym niedowładem rąk), Dariusz Pender (floret kat. A)
brąz
– Dariusz Pender (szpada kat. A)
– Grzegorz Lewonowski (szpada
kat. B)
Drużynowo
srebro
– Norbert Całka, Dariusz Pender,
Kamil Rząsa, Radosław Stańczuk
(szpada)
– Renata Burdon, Marta Fidrych,
Marta Makowska (szpada)
– Michał Nalewajek, Dariusz Pender, Kajetan Ruszczyk, Zbigniew
Wyganowski (floret)
brąz
– Adrian Castro, Grzegorz Pluta,
Radosław Stańczuk, Rafał Bogdan
Treter (szabla)

XII Ogólnopolski Otwarty Integracyjny
Turniej Siatkówki „Żadnych Granic”
24-25 maja 2014 r. w Górznie odbył
się XII Ogólnopolski Otwarty Integracyjny Turniej Siatkówki „Żadnych Granic”. Sportowej rywalizacji z udziałem
Sportowego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Start Łódź patronowali starosta brodnicki i burmistrz Górzna.
W turnieju „Żadnych Granic” wzięło udział 10 zespołów rozlosowanych
do 3 grup eliminacyjnych. W grupie
pierwszej klasą dla siebie byli siatkarze Transmik Mława, którzy wygrali
wszystkie mecze bez straty seta. Najpierw pokonali Górzno. W kolejnym
meczu siatkarze z Mławy nie dali szans
zespołowi RDLP Olsztyn, a w ostatnim meczu grupowym pokonali JAN-BAR Lidzbark Warmiński. Siatkarze
z Lidzbarka Warmińskiego zajęli drugie miejsce w grupie, pokonując Górzno i RDLP Olsztyn po 2:1. Leśnicy
z Olsztyna w ostatnim meczu pokonali gospodarzy 2:1, zajmując trzecie
miejsce w grupie.
W grupie drugiej najlepsi okazali się siatkarze reprezentujący Gminę
Dragacz, pokonując po 3:0 GLAZ-TECH
Grudziądz oraz ekipę niepełnosprawnych Start Łódź. W meczu o drugie
miejsce siatkarze z Grudziądza zwyciężyli 3:0 Start Łódź. W grupie trzeciej
najlepsi okazali się siatkarze AS-MO
Brodnica, którzy pokonali BAR JAGA
Olsztyn 3:0 i Dębową Łąkę 3:1. W meczu o drugie miejsce siatkarze z Dębowej Łąki doznali niespodziewanej porażki 0:3 z siatkarzami z Olsztyna.
Mecze półfinałowe dostarczyły widzom wiele emocji i stały na wysokim
poziomie. W pierwszym meczu Transmik Mława wygrał po wyrównanym
spotkaniu z GLAZ-TECH Grudziądz 2:1.
Faworyzowani siatkarze Gminy Dragacz w drugim spotkaniu niespodziewanie przegrali 0:2 z drużyną JAN BAR
Olsztyn. W trzecim meczu zmęczeni
siatkarze JAN BAR Lidzbark Warmiński nie dali rady faworytom z Brodnicy,
przegrywając z AS-MO 0:2.

W spotkaniach o miejsca 7-10 faworyzowana drużyna z Dębowej Łąki
pokonała kolejno: Start Łódź 2:1, RDLP
Olsztyn 2:1 oraz Górzno 2:0, zajmując
siódme miejsce. Ósme przypadło zespołowi Start Łódź, w którego składzie
byli sportowcy niepełnosprawni. Po
porażce z Dębową Łąką siatkarze z Łodzi pokonali po 2:0 RDLP Olsztyn oraz
Górzno. Dziewiąte miejsce zajął zespół
z Górzna, który otrzymał walkower
od zespołu RDLP Olsztyn. W meczach
o miejsca 4-6 najlepszą drużyną okazali się siatkarze Gminy Dragacz, pokonując JAN BAR Lidzbark Warmiński 2:0
oraz GLAZ-TECH Grudziądz 2:1, zajmując czwartą pozycję. W meczu o piąte
miejsce GLAZ-TECH Grudziądz wygrał
z JAN BAR Lidzbark Warmiński 2:0.
W grupie finałowej walczącej
o miejsca 1-3 spotkały się: BAR JAGA
Olsztyn, AS-MO Brodnica oraz Transmik Mława. Po zaciętych i stojących na
wysokim poziomie spotkaniach zwycięzcą górznieńskiego turnieju został zespół z Brodnicy. AS-MO pokonał w finale Transmik Mława oraz BAR
JAGA Olsztyn po 2:0. W meczu o drugie miejsce BAR JAGA Olsztyn zwyciężył Transmik Mława 2:0.
Klasyfikacja XII Turnieju Siatkówki
„Żadnych Granic” Górzno 2014
1. AS-MO Brodnica
2. BAR JAGA Olsztyn
3. Transmik Mława
4. Gmina Dragacz
5. GLAZ-TECH Grudziądz
6. JAN BAR Lidzbark Warmiński
7. Dębowa Łąka
8. Start Łódź
9. Gmina Górzno
10. RDLP Olsztyn
Zwycięski zespół grał w składzie: Szymon Morek, Paweł Zach, Jacek Paczkowski, Arkadiusz Kowalczyk,
Piotr Wiśniewski, Maurycy Deja, Paweł
Borkowski oraz Radosław Konieczny.
Informacje zebrał: Jerzy Jakobsche
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Klub Kameleon – partner TKKF w Toruniu
Działalność rekreacyjno-sportowa w klubach osiedlowych na przykładzie klubu Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Toruniu.
Klub Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu już
od kilku dekad podejmuje działania
społeczno-wychowawcze wynikające
z obowiązków statutowych spółdzielni.
Jednym z jego celów jest upowszechnianie szeroko rozumianej kultury, również fizycznej, a co za tym idzie – organizowanie różnorodnych zajęć.
Oferty programowe przygotowywane są na podstawie obserwacji zainteresowania poszczególnymi propozycjami, corocznego badania opinii
uczestników wszystkich sekcji (analiza ankiet) i przede wszystkim sugestii mieszkańców. Nie bez znaczenia
pozostaje także baczne śledzenie nowych trendów w zagospodarowywaniu wolnego czasu, m.in. coraz modniejszego trendu do „dbania o siebie”.

Zajęcia stałe

W harmonogramie tygodniowym Kameleona znaleźć można zajęcia stałe, które odbywają się przez cały rok
szkolny, z przerwą wakacyjną. Z zakresu rekreacji oraz sportu aktualnie
są to: gimnastyka dla seniora – specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń ad-

resowanych do „Pań III wieku”, mających za zadanie poprawę kondycji
i gibkości ciał nie pierwszej już młodości. Warto dodać, że 45-minutowe
spotkania dwa razy w tygodniu mają
podłoże również towarzyskie. Seniorki przez lata nie tylko wyrobiły w sobie nawyk pozytywnej aktywności, ale
oprócz tego nawiązały koleżeńskie relacje trwające do dziś.
Dla nieco młodszych, sprawniejszych
kobiet klub proponuje aerobik, cieszący się niesłabnącym powodzeniem od wielu lat. Na zajęciach klientki kompleksowo działają na swoje
ciała, ćwicząc zarówno wytrzymałość,
koordynację ruchową poprzez różnego rodzaju układy aerobowe, np. latinoaerobic czy aeroboxing, a także wzmacniają poszczególne partie
mięśniowe – brzuch, pośladki, uda,
ramiona, grzbiet. Trening można dodatkowo urozmaicać dzięki specjalistycznym przyrządom znajdującym
się na wyposażeniu klubu, takim jak
stepy, tubingi, piłeczki, hantle, zaś
w fazie końcowej instruktor wykorzystuje elementy stretchingu lub pilatesu do rozciągania ciała. Aerobik od-

bywa się dwa razy w tygodniu i trwa
godzinę lekcyjną (45 min.).

Nowe trendy: zumba

Nowością w ofercie klubu Kameleon
jest zumba, która przebojem wkroczyła
na polski rynek fitness. Duża dawka pozytywnej energii, kroki rodem z tańców
latynoamerykańskich oraz porywające rytmy zjednały sobie również u nas
rzeszę zumbowych fanów. Uczestnicy zumby dwa razy w tygodniu przez
60 minut zyskują możliwość doskonałej zabawy, gubiąc przy tym niechciane
kalorie, które przekładają się na nadprogramowe kilogramy.

Ruch na świeżym powietrzu
Także dzieci mogą spróbować swoich
sił na lekcjach zumby. W odpowiednio do ich wieku dostosowanych układach tanecznych najmłodsi rozwijają
swoje ciała poprzez nieskomplikowane, lecz dynamiczne, a do tego zabawowe ruchy. Zajęcia nie przekraczają 0,5 h i są doskonałym pomysłem na
spędzanie pozaszkolnego czasu.

Taniec

Inną propozycją klubu Kameleon od
wielu lat kierowaną do dzieci jest Teatr
Tańca Mikrusy II. Na cotygodniowych
spotkaniach trwających dwie jednostki lekcyjne (tj. łącznie 1,5 h) dziewczynki ćwiczą choreografie oparte na
elementach baletu oraz rytmiki. Niezwykłe układy tworzą swego rodzaju miniprzedstawienia, którymi mło-
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de aktorki nierzadko umilają rozmaite
festyny czy okazjonalne spotkania
z mieszkańcami organizowane przez
MSM w Toruniu.
Taniec w kręgu to kolejna forma rekreacji ruchowej, jaką proponuje Kameleon. Jak sama nazwa wskazuje, tańce pochodzące z rejonów bałkańskich
tańczone są nie w parach, ale w charakterystycznym korowodzie albo kręgu. Przesłanie tych zajęć brzmi: „być
ze sobą”, dlatego nie chodzi tu o opanowanie trudnej techniki tańca i specjalne umiejętności. Układy taneczne
budowane wspólnie raz w tygodniu
przez 1,5 h poprawiają kondycję fizyczną oraz nastrój, a wspólna zabawa
stanowi okazję do bycia razem.
Sezonową ofertą (od marca do listopada) przeznaczoną dla mieszkańców
Torunia jest coraz bardziej popularny
nordic walking. Sobotnie około 2-godzinne marsze poprzedzone oczywiście rozgrzewką są wspaniałą alternatywą dla wszelkiego rodzaju zajęć
„w czterech ścianach”. Weekendowe
chodzenie po pobliskich parkach czy
laskach z prawidłowo dobranymi kijkami angażuje aż około 90% mięśni
całego ciała, do tego odciążając stawy. Ruch na świeżym powietrzu zbawiennie wpływa także na kondycję
psychiczną spacerowiczów – poprawę
koncentracji, pamięci, jakości snu, jak
również humoru.

a zajęcia prowadzą instruktorzy będący pracownikami MSM. Warto też
wspomnieć, że Kameleon podnajmuje sale na treningi tańca irlandzkiego,
jogi oraz tańca brzucha.
Jak więc widać, klub Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Toruniu proponuje szereg zajęć rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej. Co
ważne – wysokość odpłatności za poszczególne formy umożliwia uczestnictwo również osobom mniej majętnym, zaś dla członków MSM Kameleon
zapewnia dodatkowe rabaty, honorując w ten sposób swoich spółdzielców.
Ceny są konkurencyjne w porównaniu
z klubami stricte fitness, przy czym jakość zajęć nie odbiega od przyjętych
standardów. Bazę instruktorską tworzą wykwalifikowani fachowcy w danych dziedzinach, wyszkoleni głównie
w Toruńskim Związku Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej, dobierani do kadry nieprzypadkowo, bowiem
najczęściej z polecenia – instruktorzy z doświadczeniem zawodowym
oraz dużą charyzmą i entuzjazmem,
którym potrafią zarazić największych
sceptyków.

Bogatą ofertą zorientowaną na klienta klub Kameleon popularyzuje prozdrowotny styl życia, aktywizując społeczność przeważnie z osiedli MSM.
Dzięki spółdzielczym mediom, takim
jak lokalna TVK Toruń, strona internetowa (www.msm.torun.pl/art/56/
oferta-stala-klubu-kameleon.html),
comiesięczna gazetka „Nasze Sprawy” wrzucana do skrzynek pocztowych mieszkańców MSM, telegazeta
TVK, a także plakatom reklamowym
wieszanym na klatkach schodowych
na bieżąco aktualizowane informacje
o wszelkiego rodzaju działaniach docierają w każdy zakątek Torunia.

Klub Kameleon jako placówka kulturalno-oświatowa zaspokaja potrzeby
na zagospodarowanie wolnego czasu reprezentantów każdej kategorii
wiekowej poprzez realizację wielokierunkowych zadań, również z zakresu promocji zdrowia. Ponadto kieruje się zasadą plastyczności wynikającą
z konieczności zmian i ulepszeń programowych, które są z kolei konsekwencją modernizowania potrzeb
oraz zainteresowań twórców, a przede
wszystkim odbiorców.
■ mgr Marta Wirzchowska
instruktor ds. kulturalno-oświatowych
oraz rekreacji ruchowej

Korzyści

Opisane w artykule formy stanowią
stałe komponenty oferty klubowej,
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Trenować ciało i... mózg
Artykuł przygotowany na podstawie rozmów z trenerami osobistymi fitness przeszkolonymi w latach 2012–2013 jest otwarciem inicjatywy TKKF na utworzenie w Toruniu Klubu Fitnessu Mózgu.
Prawie 20% mieszkańców naszego województwa to osoby powyżej
60. roku życia. Według danych Ministerstwa Zdrowia blisko 10% z tych
60+ to osoby z różnych przyczyn otępiałe. Czy jest na to jakieś lekarstwo?
Nie, bo szczerze mówiąc, nie znamy
przyczyn tej choroby. Ta choroba to
Alzheimer, ale jest światełko w tunelu.
Jeżeli nie znamy przyczyn tej choroby
i próbujemy niezbyt skutecznie leczyć
tylko objawy, to może warto zapobiegać demencji starczej. I tu pojawia się
kilka określeń, takich jak neurofitness, aerobic mózgu, neurorobik.
Może już niedługo i u nas na wzór
amerykański powstaną kluby „Fitnessu mózgu”. Póki co, próbujemy samodzielnie zapobiegać chorobie Alzheimera. Zdaniem przeszkolonych
przez TKKF trenerów osobistych metody zapobiegania są często bardzo
proste. Prof. Rafał Ohme mówi, że neurorobik powinien składać się z dwóch
części:
1. „karmienie mózgu”,
2. ćwiczenia.
„Karmienie” umysłu to dawanie
mu chwili wytchnienia, a także okazji
do otwarcia się na coś nowego. Jeśli
zrelaksujemy swój mózg, odczuje to
całe ciało. Działa to jednak tylko wtedy, gdy danej czynności poświęcimy
w pełni swoją uwagę. I tu pomocne
mogą być ćwiczenia hatha jogi.
Drugim procesem neurofitnessu
są ćwiczenia. Niemal każda wykonywana przez nas rutynowo czynność
daje możliwość przetrenowania umysłu, jeśli wprowadzimy do niej małe
moderacje. Unikanie mechanicznych
działań pozwoli utworzyć między
neuronami dodatkowe połączenia,
dzięki czemu mózg będzie pracował
sprawniej i wydajniej. Jak więc to zro-
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Ryszard Kowalski, wiceprezes ZG
TKKF w Warszawie, prezes toruńskiego TKKF

bić? Prześledźmy dość charakterystyczny harmonogram dnia, od rana
do wieczora.
Jedząc śniadanie, zamiast usiąść
jak zawsze przy kuchennym stole,
przenieś się do salonu i zamknij oczy.
Zobaczysz, jak wyostrzy ci się dzięki
temu zmysł smaku i węchu. Jadąc do
pracy, wybierz inną drogę niż zwykle
albo zostaw samochód w pewnej odległości od biura i ostatni odcinek pokonaj pieszo. Jeśli jeździsz autobusem,
wysiądź przystanek wcześniej. Przeorganizuj trochę swoje biurko. Przestaw
kalendarz w inne miejsce, papiery leżące w prawym rogu włóż do szuflady. Na początku pewnie będzie cię irytować ten nowy porządek, ale właśnie
w ćwiczeniu mózgu chodzi o to, by nie
robił aż tylu rzeczy automatycznie. Zobaczysz, jak szybko mózg przyzwyczai
się do zmian. A wtedy... czas na kolejne przemeblowanie.
Po pracy chodzisz na zajęcia fitness? Daj się namówić dla odmiany na kręgle ze znajomymi lub na
zumbę. Czasem boimy się zakłócać
regularność niektórych czynności
w obawie, że zupełnie je przerwiemy.
Tymczasem nie rezygnujmy z planów
na popołudnie, lecz tylko wprowadźmy jakieś urozmaicenie, co na pewno wpłynie korzystnie na stan umysłu

i samopoczucie. Jeśli do kina chodziłeś tylko oglądać komedie, tym razem
wybierz z repertuaru ambitny dramat
i zafunduj sobie nowe wrażenia.
To tylko niektóre z pomysłów. Jeśli zaczniesz ćwiczyć umysł, nowe ćwiczenia same będą wpadać przy każdej codziennej czynności. Zawsze
zadaj sobie pytanie, czy możesz zrobić coś choć trochę inaczej. Być może
zdarzyło ci się podśmiewać z babci,
rozwiązującej z zacięciem krzyżówki. Tymczasem okazuje się, że miłośnicy krzyżówek, a także osoby lubiące
sudoku czy gry edukacyjne, znakomicie w ten sposób pielęgnują mózg.
Prof. Rafał Ohme poddaje dwa dodatkowe pomysły na to, by ćwiczyć
umysł i jednocześnie go odmładzać.
Jednym z nich jest wcielanie się w różne role, np. w czasie jazdy taksówką albo podróży pociągiem. Radzi, by
czasem zagrać zmęczoną bizneswoman, innym razem – nieznającego języka polskiego obcokrajowca. Stworzyć nowy życiorys i opowiedzieć
o nim. Psycholog twierdzi też, że warto od czasu do czasu zmieniać np. gust
kulinarny. Zjedzenie czegoś, czego zazwyczaj nie uwzględniamy w naszym
menu, uwrażliwi kubki smakowe.
Trenerzy osobiści podkreślają, że
nie ma idealnego, najlepszego ćwiczenia, zapewniającego umysłowi młodość i witalność. Każdy mózg dorastał
w innym środowisku i jest ukształtowany inaczej. Każdą osobę należy
traktować indywidualnie, dobierając
dla niej konkretny zestaw ćwiczeń.
Warto więc spróbować różnych
form zarówno „karmienia”, jak i ćwiczenia umysłu. W zamian otrzymamy
większą kreatywność, energię do działania i wrażliwość. Dzięki neurofitness
możemy też otworzyć się na świat,
cieszyć się nowymi doświadczeniami,
odzyskać ciekawość charakteryzującą
dzieci i nastolatków. Kto by nie chciał
takiego zestawu? I jeszcze jedna dobra wiadomość – na neurofitness nigdy nie jest za późno. Lepiej jednak
zacząć od zaraz.
■ Ryszard Kowalski
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turystyka@msport.gov.pl

 Departament Infrastruktury
Sportowej (DIS)

ul. Senatorska 12, I p.
Dyrektor: Aleksandra Plucińska
Zastępca dyrektora: Remigiusz Ludwig
Sekretariat:
tel. 22 244 31 37, faks 22 244 32 37
dis@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)

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

 Biuro Administracyjne (BA)
Zastępca dyrektora:
Grzegorz Mroczek
tel. 22 244 32 33
Sekretariat: Hanna Sucharska
tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
ba@msport.gov.pl

 Uwaga: osoby posługujące się ję-

zykiem migowym, które chcą załatwić sprawę w Ministerstwie Sportu
i Turystyki, proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres
poczty elektronicznej ministerstwa
kontakt@msport.gov.pl co najmniej
3 dni przed planowaną wizytą, w celu
umówienia się z pracownikiem posługującym się tym językiem.

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

Głównym Partnerem Medycznym PKOl
Grupa LUX MED, największa polska sieć medyczna, została Głównym
Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie świadczyć opiekę medyczną sportowcom
i działaczom, a także wspierać cele
statutowe PKOl, w tym w szczególności dotyczące rozwoju polskiego ruchu olimpijskiego, propagowania idei
olimpijskiej i szerzenia ducha sportu.
LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, obejmująca opieką 1,4 mln pacjentów. Grupa ma 161
placówek medycznych w całym kraju, w tym 5 szpitali działających pod
markami: LUX MED, Carolina Medical Center, Endoterapia i MegaMed.
LUX MED rozwija się w skoordynowanym modelu opieki zdrowotnej, który
obejmuje ambulatoria, hospitalizację,
diagnostykę obrazową i opiekę długoterminową. Grupa będzie świadczyć
opiekę medyczną olimpijczykom oraz
kandydatom na olimpijczyków.
– Regularnie angażujemy się w liczne przedsięwzięcia, które mają na celu
promocję zdrowego stylu życia, profilaktyki i aktywności fizycznej. Nasze
cele są więc pod wieloma względami
spójne z założeniami Polskiego Komitetu Olimpijskiego i widzimy tu ogromne pole do współpracy. Cieszymy się,
że LUX MED, który coraz bardziej rozwija usługi wysoko specjalistyczne,
będzie miał pod swoją opieką najlepszych polskich sportowców. Jesteśmy

liderem rynku medycznego i ważne
jest dla nas, że mamy okazję współpracować z najlepszymi. Z jednej strony współpraca ta jest dowodem uznania dla jakości oferowanych przez nas
usług, z drugiej bardzo cieszymy się, że
możemy wspierać polskich sportowców w drodze do olimpijskiego sukcesu – powiedziała prezes Grupy LUX
MED, Anna Rulkiewicz.
– Współczesny sport, charakteryzujący się dużymi obciążeniami treningowymi, wymaga wysokiej klasy
zabezpieczenia medycznego i to na
każdym etapie procesu szkoleniowego. Współpraca z Grupą LUX MED, dysponującą doskonale przygotowanym
zespołem wysokiej klasy specjalistów,
na pewno umożliwi nam stworzenie
grupie naszych najlepszych sportowców niezwykle fachowej opieki zdrowotnej. Oczywiście chcielibyśmy, by
dotyczyła ona przede wszystkim profilaktyki i badań specjalistycznych,
a w mniejszym stopniu – leczenia urazów, ale i one w sporcie mają prawo
się zdarzyć – powiedział prezes PKOl,
Andrzej Kraśnicki.
LUX MED, współpracując z PKOl,
wspiera realizację jego działań statutowych, m.in. udział reprezentacji
w Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach
Europejskich, jak również młodzieżowej reprezentacji w Młodzieżowych
Igrzyskach Olimpijskich oraz Olimpijskich Festiwalach Młodzieży Europy.
Źródło: www.luxmed.pl
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Zakończenie roku
akademickiego
w Rosyjskim
Międzynarodowym
Uniwersytecie
Olimpijskim
W Soczi odbyła się uroczystość
zakończenia roku akademickiego
2013/2014 – pierwszego roku funkcjonowania wyższej uczelni działającej pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
W połowie września 2013 r. studia
podyplomowe MSA (Master of Sport
Administration) rozpoczęło tam 27
osób z 14 krajów. W tym gronie znalazła się również rekomendowana przez
PKOl pływaczka – zdobywczyni trzech
medali olimpijskich (złotego i dwóch
srebrnych), była rekordzistka świata –
Otylia Jędrzejczak.
Podczas przeszło dziewięciu miesięcy nauki słuchacze podczas zajęć prowadzonych (w jęz. angielskim)
przez najlepszych rosyjskich i zagranicznych wykładowców oraz ekspertów zgłębiali takie zagadnienia, jak
ekonomiczne aspekty sportu i igrzysk
olimpijskich, polityka a ruch olimpijski,
badania naukowe w zarządzaniu sportem, sport i igrzyska jako biznes czy
sportowy marketing i komunikacja.
W czasie zimowych igrzysk olimpijskich mieli z kolei możliwość poznać od kuchni wszystkie organizacyjne aspekty tej wielkiej imprezy,
a ponadto – przeprowadzić wśród
uczestników zawodów sondaż na temat organizacji imprezy i sposobu relacjonowania zawodów olimpijskich
w mediach.
– Studia podyplomowe w Soczi
podjęłam w pełni świadomie – powiedziała Otylia Jędrzejczak. – Naprawdę
wiele na nich skorzystałam – nabyłam
spory zasób wiedzy i doświadczenia.
Jestem pewna, że to wszystko bardzo
mi się przyda. Podobnie jak zawarte tu
znajomości.
Absolwenci pierwszego kursu
MSA odbierali dyplomy jego ukończenia z rąk rektora uczelni – prof.
Lwa Biełousowa, a w uroczystości
uczestniczył prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.
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Gimnazjaliści z Warszawy
mistrzami Coca-Cola Cup 2014
W czterodniowych zawodach piłkarskich Coca-Cola Cup 2014 rozegranych na Plaży Miejskiej w Gdyni bezkonkurencyjni okazali się uczniowie
i uczennice Gimnazjum Nr 48 w Warszawie. Tysiące gdynian i turystów
wspólnie kibicowało młodym piłkarzom, oglądało mecze Mistrzostw
Świata FIFA 2014 i spędzało czas
w Strefie Aktywnego Życia.
Finał Coca-Cola Cup 2014 był wielkim świętem sportu i futbolu. Na plaży powstało boisko z naturalną trawą
i trybunami na 1200 osób oraz Strefą
Aktywnego Życia z boiskami do piłki plażowej i atrakcjami dla całych rodzin. Głównym punktem programu
była rywalizacja gimnazjalistów z całej
Polski o mistrzowski tytuł i wyjazd do
Rzymu na obóz treningowy ze szkoleniowcami z Brazylii.
Złote medale wywalczyli chłopcy i dziewczęta z Gimnazjum Nr 48
w Warszawie. Chłopcy w finale pokonali 4:2 kolegów ze Społecznego Gimnazjum Sportowego w Krakowie. Na
najniższym stopniu podium stanęli
zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi, którzy w bardzo wyrównanym pojedynku pokonali 2:1 rywali z Gimnazjum Sportowego Nr 1
w Szczecinie. Tytuł króla strzelców

i koszulkę z autografem Andresa Iniesty otrzymał Oskar Trzepacz z Gimnazjum Nr 38 we Wrocławiu. Najlepszy
bramkarz, Patryk Rydz z SMS Łódź
w nagrodę dostał konsolę PlayStation
od firmy Sony, Partnera Technologicznego Wielkiego Finału.
Równie emocjonująca była rywalizacja w kategorii dziewcząt. Warszawianki wygrały 2:1 z Pierwszym Społecznym Gimnazjum z Gdyni, strzelając
decydującą bramkę w ostatnich minutach spotkania. W meczu o trzecie miejsce ubiegłoroczne mistrzynie,
Gimnazjum Społeczne Nr 2 z Gorzowa Wielkopolskiego, pokonało Gimnazjum Społeczne Nr 76 z Krakowa 2:0.
Za najlepszą bramkarkę uznano Weronikę Krawczyk z Warszawy, natomiast
królową strzelczyń została Sylwia Paczyńska z Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Nr 6 w Koninie.
– Tegoroczna edycja Coca-Cola Cup
była wielkim sukcesem – powiedziała dyrektor operacyjna firmy Coca-Cola na Polskę i kraje bałtyckie Anna Jakubowski. – Ale to nie tylko rozgrywki
piłkarskie. To jeden z głównych projektów, dzięki którym przekonujemy ludzi,
jak ważne jest zdrowe i aktywne życie.
Dzięki Strefom Aktywnego Życia pokazujemy, jak można aktywnie spędzić

czas z rodziną i kreujemy pozytywne
nawyki. Jako Coca-Cola wspieramy ponad 250 programów sportowych w stu
krajach na całym świecie. W ubiegłym
roku w samej tylko Polsce zaktywizowaliśmy blisko 900 tysięcy.
Rolę sportu w życiu codziennym
podkreślił też prezydent Gdyni Wojciech Szczurek: – Gdynia jest miastem, w którym nie tylko wspiera się
sport profesjonalny, lecz także kładzie
duży nacisk na promocję aktywności
fizycznej wśród samych mieszkańców.
Wyrazem tego są liczne projekty sportowe skierowane do gdyńskiej społeczności. Ich podstawowym założeniem jest uniwersalność. To oznacza,
że zależy nam, aby spełniały potrzeby
każdego bez względu na wiek, kondycję czy zainteresowania.
Swoimi wspomnieniami związanymi z Coca-Cola Cup dzielił się też
gość specjalny finału, Robert Lewandowski: – Turniej Coca-Cola Cup to
ważny element mojej młodości. Dwukrotnie brałem w nim udział i zawsze
ciepło o nim myślę. Staram się pokazywać młodym ludziom, że mogą
pójść w moje ślady i też mają szansę na międzynarodową karierę. Ale
wiadomo, że nie wszyscy mogą zostać profesjonalnymi sportowcami.
Dlatego jeszcze ważniejsze jest dla
mnie przekonywanie młodych ludzi, że sport jest ważny. Mam poczucie, że jestem ambasadorem projektu
promującego aktywny styl życia, czyli
inicjatywy wykraczającej daleko poza
turniej gimnazjalny.

7,65 mld dolarów zapłaci NBC za transmisje z igrzysk do 2032 r.
Amerykańska stacja telewizyjna National Broadcasting Company podpisała
porozumienie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, uzyskując prawa
do transmisji z igrzysk w latach 2021–
2032. Kontrakt wart jest 7,65 mld USD.
– To bardzo dobra wiadomość. Porozumienie jest wielkim wkładem
w zapewnienie ruchowi olimpijskiemu długoletniej stabilności finansowej – powiedział przewodniczący
MKOl Thomas Bach.

MKOl dystrybuuje ponad 90% uzyskanych funduszy na wspieranie finansowe międzynarodowych federacji sportowych, 204 narodowych
komitetów olimpijskich oraz komitetów organizacyjnych igrzysk zimowych i letnich.
NBC z siedzibą w Rockefeller Center w Nowym Jorku jest częścią medialnego koncernu NBC Universal.
Dostarcza audycje ponad 200 amerykańskim stacjom telewizyjnym. Zo-

stała założona 15 listopada 1926 r.
przez Davida Sarnoffa. W 2011 r.
za prawa do transmisji z czterech
igrzysk – w Soczi (2012), Rio de Janeiro (2016), Pyeongchang (2018) i Tokio (2020) – NBC zapłaciła ruchowi
olimpijskiemu 4,38 mld USD. Amerykańska stacja posiada prawa do olimpijskich transmisji od 1964 r., kiedy
gospodarzem rywalizacji było Tokio.
W sumie do 2032 r. będzie obecna na
32 igrzyskach.

33

Z

z kraju i ze świata

kraju i ze świata

sport dla wszystkich

Sukces Celińskiego i Serwińskiego w Everest Marathon
Robert Celiński, zwycięzca w kategorii obcokrajowców najbardziej ekstremalnego biegu na świecie – Tenzing
Hillary Everest Marathon – powiedział
po zejściu z gór, że w torowaniu drogi w śniegu stracił przed startem wiele energii.
W 12. edycji zawodów sukces z 2011 r.
powtórzył Szerpa Sudipa Kulunga.
Wystartowała rekordowa liczba 136
zawodników, w tym 40 Nepalczyków.
Wyzwanie tubylcom rzucają każdego roku cudzoziemcy, dla których
prowadzona jest osobna klasyfikacja. W 2005 r. pierwsze miejsce zajął
w niej Robert Celiński (AZS AWF Lotto Extreme Warszawa), w punktacji
generalnej był 36., a teraz dziewią-

Jędrzej Dobrowolski

na podium mistrzostw Szwecji
Specjalizujący się w zawodach speed ski Jędrzej Dobrowolski zajął
drugie miejsce w mistrzostwach
Szwecji. Zakopiańczyk przegrał
w górskiej miejscowości Idre jedynie z zawodnikiem gospodarzy Christianem Janssonem.
Polak wyprzedził znakomitych rywali, mistrzów świata w speed ski
– braci Simone’a i Ivana Origone
(Włochy). Startujący mieli w sumie
cztery próby. Dobrowolski osiągnął prędkość 173 km na godzinę.
O dwa kilometry szybszy od niego
był Christian Jansson. Rekord trasy
w Idre wynosi 178 kilometrów na
godzinę.
32-letni Jędrzej Dobrowolski wynikiem 238,885 km/h uzyskanym
w zawodach Speed Masters we
francuskim Vars poprawił należący do niego od roku rekord Polski (234,933 km/h) w narciarstwie
szybkim. Był szósty, zwyciężył Simone Origone – 249 km/h, do którego od 2006 r. należy rekord świata – 251,4 km/h.
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ty. Obiecał organizatorom, że wróci
w Himalaje za rok.
Po raz pierwszy w historii Tenzing Hillary Everest Marathon na podium
stanęło dwóch Polaków. W kategorii obcokrajowców najbardziej ekstremalnego biegu na świecie drugie
miejsce przypadło Radosławowi Serwińskiemu z Bydgoszczy.
Wyniki 12. Tenzing Hillary Everest
Marathon
Maraton (open)
1. Sudip Kulung (Nepal)

3:52.09

Bhim Bahadur Gurung
2.
3:53.58
(Nepal)

3. Suman Kulung (Nepal) 4:08.10

Bartosz Mazerski (Polska)

3:17:55

2.

Michael Duffy (USA)

3:34:50

3.

Nathaniel Orders (USA)

3:36:09

Maraton (obcokrajowcy)

Stephanie White (Nowa Zelandia)

4:23:03

10. Jan Kawa (Polska)

4:33:43

1.

Robert Celiński
(Polska)

4:39.39

2.

Victoria Toogood (Australia)

4:48:40

13. Krzysztof Mazur (Polska)

4:50:50

3.

Suzy Drolet (Kanada)

4:54:04

18. Michał Walczewski (Polska)

5:26:23

2.

Radosław Serwiński
(Polska)

5:43.05

6:28:02

36. Mariusz Szeib (Polska)

5:45:31

3.

Timothy Watson
(W. Brytania)

5:45.00

Maraton (kobiety)
1. Ang Chuttin (Nepal)

5:08.05

Mingma Lhamu
(Nepal)

5:08.45

3. Lhahak Futi (Nepal)

5:22.00

2.

na Wyspie Króla Jerzego

42

Kobiety

1.

1.

Polacy szybsi od pingwinów
kilometry i 195 metrów w 3 godziny
i 17 minut biegiem
po lodzie i grząskim
gruncie na Antarktydzie – Bartosz Mazerski wygrał Antarctica Marathon 2014. Już po raz
trzeci to Polak był najszybszy w tym
ekstremalnym maratonie. Aż sześciu
Polaków ukończyło tegoroczny. Samo
uczestnictwo w tym ekstremalnym
wydarzeniu jest marzeniem wielu biegaczy.
Bieg organizowany jest pod hasłem The Last Marathon, co odnosi
się do faktu, że dla wielu sportowców
start w Antarctica Marathon jest ostatnim brakującym elementem w kolekcjonowaniu tytułu zdobywcy siedmiu
maratonów na siedmiu kontynentach.
Jednym z uczestników, którzy weszli
w tym roku do tego elitarnego grona
jest Polak – Jan Kawa.
Wyspa Króla Jerzego, odkryta
przez Williama Smitha w 1819 r. jest

Mężczyźni

W Y N I K I
XV Antarctica Marathon 2014

największą wyspą w archipelagu Szetlandów Południowych. Choć znajduje się „na końcu świata”, Polacy są na
niej obecni nie tylko podczas organizowanych co roku maratonów, lecz
przebywają tam na stałe. Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego założona w 1977 r. jest jedną
z 39. całorocznych stacji badawczych
na Antarktydzie. Biegi są organizowane w marcu, pod koniec okresu letniego.
Warunki klimatyczne tegorocznego maratonu były sprzyjające, temperatura oscylowała około 0°C. W dniu
startu nie było dużych zamieci śnieżnych, jedynie silne podmuchy wiatru.
Największym utrudnieniem był miejscami grząski teren oraz przewyższenia terenu (łączna różnica ponad 1000
m), a także możliwość spotkania z pingwinem.
W maratonie sklasyfikowano łącznie 129 osób, w tym 46 kobiet, a w półmaratonie 71.

35. Joanna Marszalska-Tabis (Polska)

Sukcesy Barcelona Escola Varsovia w Hiszpanii
FCB Escola Varsovia uczestniczyła w 3. Międzynarodowym Turnieju
Szkół FCB Escola w Barcelonie. Zagrały w nim dwa zespoły (roczniki 2006
i 2004), grając z bardzo silnymi przecinkami.
W turnieju wzięły udział wszystkie
szkoły Barcy z całego świata: FCB Escola Barcelona, FCBE Santo Domingo,
FCBE Rio de Janeiro, FCBE USA, FCBE
Singapur, FCBE Dubaj, FCBE Delhi
NCR, FCBE Egipt, FCBE Fukuoka i techniczne centra FCB z Teneryfy i Majorki.

Chłopcy z rocznika 2004 zdobyli 7 punktów i zajęli pierwsze miejsce
w grupie, awansując do ćwierćfinału, gdzie pokonali FCB Escola USA 6:0.
W półfinale wygrali z najlepszą drużyną FCB Escola Barcelona, w karnych
3:1. W regulaminowym czasie gry padł
remis 2:2. W wielkim finale drużyna
2004 przegrała z drużyną FCB Escola Barcelona II, po wyrównanym spotkaniu 0:1.
Drużyna (rocznik 2006) wygrała
w grupie cztery mecze i jeden zremi-

sowała, co uplasowało ją z 13 punktami na pierwszym miejscu. W półfinale młodzi piłkarze z Warszawy ulegli
2:4 FCB Escola Majorka, tracąc obie
bramki w ostatniej minucie, natomiast w finale B nie dali szans rywalom z FCB Rio de Janeiro, wygrywając 3:0.
W turnieju uczestniczyło 600 zawodników. Warszawska Barcelona
należała obok FC Barcelona i FCB
Escola Rio de Janeiro do najlepszych.

Aleksander Doba zrealizował jeden z celów życia

67

-letni Olek Doba zrealizował jeden z postawionych sobie w życiu celów

– przepłynięcie samotnie 7-metrowym kajakiem przez Ocean Atlantycki. W podróż wyruszył 5 październi-

ka 2013 r. z Lizbony i po pokonaniu
trasy około 6,71 tys. mil morskich dopłynął 17 kwietnia 2014 r. do portu
Canaveral na Florydzie. To pierwsze
przepłynięcie kajakiem z kontynentu europejskiego do Ameryki Północnej.
Aleksander Doba, emerytowany
inżynier mechanik z Polic koło Szczecina i kajakarz z pasji, zmierzył się
z Atlantykiem po raz drugi. W 2011 r.
jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem, wykorzystując jedynie siłę własnych mięśni. Wówczas przepłynął ocean w najwęższym
miejscu, płynąc z Afryki do Brazylii.
Tym razem przepłynął Atlantyk w najszerszym miejscu – z Lizbony na Florydę w USA. Po dotarciu do brzegów
Ameryki Północnej przepłynął jeszcze
60 km do miasteczka New Smyrna Be-
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Fot. Kinga Kępa

przecinającym pokonaną wcześniej
trasę.
Nie obeszło się bez innych niespodzianek. W czasie wodowania załamały się tzw. skrzydła, dzięki którym kajak trzymał się w odpowiedniej
pozycji i był niezatapialny. Olek Doba
zdecydował się dokończyć wyprawę
bez skrzydeł, co zwiększyło niebezpie-

czeństwo wywrotki, ale z drugiej strony mógł szybciej płynąć.
Aleksander Doba rozpoczął przygodę z kajakiem, mając około 40 lat.
Zanim zmierzył się z Atlantykiem, przepłynął wzdłuż i wszerz Polskę, opłynął
też kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał.
Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
Fot. Olek Doba

Olek Doba dopływa do New Smyrna Beach. Fot. Iwona Bednarczyk-Jolley

ach, gdzie czekało na niego uroczyste
przyjęcie.
Kajakarz rozpoczął wyprawę 5 października w Lizbonie, wyposażony
w zapasy specjalnej suchej, kalorycznej żywności na 6 miesięcy. Planował
dopłynięcie do Florydy już w połowie
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lutego, ale w styczniu ciężkie wiatry
i prądy, zupełnie nietypowe jak na tę
porę roku, zaczęły go spychać i zawracać w stronę Afryki.
Olek Doba przeszedł pięć sztormów, a jeden z nich spowodował zerwanie steru, bez którego sterowność

kajaka jest minimalna. Po 142 dniach
od rozpoczęcia wyprawy bez żadnej asysty dopłynął do Bermudów.
Tam ster naprawiono i po miesiącu kajakarz został przetransportowany i zwodowany w miejscu, z którego miał szansę dopłynąć na Florydę,
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Kajakowy Weekend Dziecka

Orlik w Mszanie Górnej

Przez zabawę do sportu...

12 kwietnia 2014 r. na boisku Orlik
w Mszanie Górnej odbył się Miniturniej Piłki Nożnej na powitanie wiosny,
którego organizatorem był animator
tego obiektu. Uczestnikami imprezy
były dzieci w wieku od 5 do 10 lat, któ-

re wchodziły w skład następujących
drużyn: LKS Dobrzanka Dobra, Akademia Piłkarska Bonito Mszana Dolna, Akademia Piłkarska Bonito Mszana
Górna. W rywalizacji najlepsza okazała
się drużyna z Dobrej.

Celem przedsięwzięcia było promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz
zachęta do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012.
Równolegle z rozgrywkami przeprowadzane były dodatkowe gry i zabawy dla dzieci oraz ich rodziców, takie jak
piłkarzyki stołowe, badminton, ringo.

Sportowa Gmina i Aktywne Miasto

Sportowe Mistrzostwa
Gmina Babimost od niedawna
szczyci się posiadaniem tytułu Sportowej Gminy, a miasto Babimost – certyfikatem Aktywnego Miasta. Tytuły te
miasto i gmina zdobyły m.in. za dużą
liczbę organizowanych imprez sportowych i liczny udział w nich mieszkańców oraz za nakłady finansowe na
budowę obiektów sportowych w gminie. W nowym budynku zaplecza socjalno-technicznego stadionu znajdować się będą m.in. szatnie dla piłkarzy,
sala klubowa, siłownia, sala fitness,
sala dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół, magazy-
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ny sprzętu i inne. Koszt obiektu – ok.
2,2 mln złotych. Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście każdego miesiąca jest organizatorem i współorganizatorem ponad dwudziestu imprez
w różnych dyscyplinach sportowych
i różnej rangi.

Domów Dziecka
30 maja 2014 r. na stadionie OSIR
w Lubsku (woj. lubuskie) rozegrano
Sportowe Mistrzostwa Domów Dziecka, w których wzięło udział 70 uczestników.

30.05-1.06.2014 r. w czterech miejscach w Polsce odbył się Kajakowy
Weekend Dziecka, impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zorganizowana przez
kluby zrzeszone w Polskim Związku
Kajakowym. Przez 3 dni w różnych
częściach naszego kraju dzieci i młodzież rywalizowały ze sobą, jednocześnie poznając zasady bezpieczeństwa
nad wodą i na wodzie. W imprezie
wzięło udział ponad 400 dzieci w wieku 10-16 lat, ale byli i młodsi.
Kajakowy Weekend Dziecka rozpoczął się 30 maja 2014 r. w centralnej
Polsce, w Tomaszowie Mazowieckim
nad rzeką Pilicą. Tu mimo nie najlepszej pogody uczniowie miejscowych
i pobliskich szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z radością podjęli rywalizację sportową. Cztery konkurencje były wspólne dla wszystkich odbywających się w ramach projektu
imprez w Polsce: były to dwie konkurencje sprawnościowe na wodzie oraz
dwie na lądzie. Punkty zdobyte w tych
4 konkurencjach decydowały o zwycięstwie uczestników w czterech kategoriach: dziewczęta 10-13 lat, chłopcy
10-13 lat, dziewczęta 14-16 lat, chłopcy 14-16 lat.

W sobotę 31.05 rywalizację podjęły dzieci i młodzież z Pomorza, którzy nad jeziorem Schodno dzielnie
walczyli o medale. Niedziela, właściwy
Dzień Dziecka, to czas równolegle odbywających się imprez w Wielkopolsce
i na Śląsku. I tak w Kościanie nad Kanałem Obry oprócz 4 podstawowych
konkurencji dzieci mogły zmierzyć się
z rzutką ratunkową czy pływaniem
w kajaku 2-osobowym, co wymagało
odpowiedniego zgrania załogi. Przez
cały dzień uczestnicy sprawdzali swoje możliwości na ergometrze kajakowym. Tego samego dnia nad Zalewem
Rybnickim dzieci i młodzież aktywnie spędzały czas, wybierając tę ofertę
spośród szeregu innych zaproponowanych tego dnia przez miasto. Tu oprócz
czterech podstawowych konkurencji
dzieci mogły sprawdzić swoją celność,
strzelając z łuku czy wiatrówki, oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
Wyniki uczestników Kajakowego Weekendu Dziecka zamieszczone
są na stronie www.pzkaj.pl/turystyka,
z podziałem na imprezy i na kategorie wiekowe.
Wszystkim dzieciom serdecznie
gratulujemy tak wspaniałego ducha

walki, zaś klubom zaangażowanym
w organizację: KS Amber, SKK Wodniak, UKS 55, ŚKTK Neptun za przeprowadzenie całego zadania w doskonałej
atmosferze zachęcającej najmłodszych
do tej pięknej formy aktywności fizycznej, jaką jest kajakarstwo.
Dla wielu uczestników Kajakowy
Weekend Dziecka był pierwszą stycznością z kajakiem, ale widząc entuzjazm, a także powracające pytania
o możliwości uprawiania kajakarstwa
wierzymy, że ta dyscyplina zyskała nowych adeptów, a za rok impreza nabierze jeszcze większego rozmachu.
■ Uta Kühn

Medalistka olimpijska Izabela Dylewska, prezes UKS 55,
udziela cennych wskazówek uczestnikom imprezy
Zdjęcia z imprez prezentujemy także na 3. stronie okładki.
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witryna księgarska
T. J. Murphy

Sprawność. Siła. Witalność
Jak crossfit zmienił moje życie

księgarska



Książka T. J. Murphy’ego jest doskonałym wprowadzeniem w świat
crossfitu. Została napisana z perspektywy człowieka, który postanowił zaufać tej metodzie treningowej, upatrując w niej szansy na wzmocnienie
swojego wykończonego kontuzjami
ciała. Specjalizujący się w uprawianiu maratonu i triathlonu sportowiec

Sven Hannawald
Triumf. Upadek. Powrót do życia
Rzadko się zdarza, aby wielcy sportowcy opowiadali o swoim życiu sportowym i rodzinnym tak szczerze, jak zrobił to legendarny zwycięzca wszystkich
czterech zawodów Turnieju Czterech
Skoczni w sezonie 2001/2002 – Niemiec Sven Hannawald. Książka powstała dzięki jego współpracy z Ulrichem
Pramannem.
Hannawald opowiada w niej szczerze, jak drogo okupił bezgraniczne za-

Panteon Polskiego Sportu
Wszyscy kibice sportu bez względu na wiek powinni przeczytać niezwykle ciekawą i bogato ilustrowaną książkę wydaną z myślą o tym, aby historie
życia najwybitniejszych polskich sportowców nie poszły w dzisiejszych „szybkich” czasach w zapomnienie. Są w niej
opisane historie życia dwudziestu najważniejszych postaci ze sportowego
Olimpu XX w., a wśród nich: Ireny Szewińskiej, Waldemara Baszanowskiego, Jadwigi Jędrzejowskiej, Bronisława
Czecha, Haliny Konopackiej, Stanisła-
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wa Marusarza, Ryszarda Szurkowskiego
i Sobiesława Zasady. Do tych nazwisk
kapituła wybrała – z 57 kandydatów reprezentujących 15 dyscyplin – dziesięciu najlepszych sportowców pierwszej
dekady XXI w. W ten sposób do wielkich
poprzedników dołączyli: Leszek Blanik,
Otylia Jędrzejczak, Justyna Kowalczyk,
Adam Małysz, Robert Sycz, Tomasz Kucharski, Adam Korol, Marek Kolbowicz,
Michał Jeliński i Konrad Wasielewski.
W ten sposób powstał swoisty Panteon
Polskiego Sportu.

angażowanie w sport wyczynowy i jak
przerosły go niezwykle wysokie oczekiwania otoczenia i jak ten proces wślizgnął się niepostrzeżenie w jego życie,
co spowodowało, że psychika pokonała
ciało. Na spotkaniu w Warszawie z okazji
promocji książki mówił, że znów mocno
stoi na ziemi. Ale do takiej mety mogą
dobiec tylko tak wielcy sportowcy jak
jeden z największych rywali Adama Małysza na skoczniach narciarskich świata.

przedstawił w niej crossfit od podszewki. Opisał atmosferę treningu, intensywność, ćwiczenia, ruchy i sposób, w jaki jego ciało na nie reagowało.
Można z niej także dowiedzieć
się wiele o twórcy crossfitu – Gregu
Glassmanie, który rozpoczął działalność
od małego boksu w garażu, stopniową
rozwijając ją w wielomilionowy biznes.

Andrzej Szalewicz

Centrum Olimpijskie
„Obecnie Centrum Olimpijskie jest
miejscem, w którym nie tylko krzyżuje się wiele dróg w polskim sporcie, nie
tylko olimpijskim. To od rana do wieczoru tętniący życiem obiekt, w którym
dzieci, młodzież i dorośli z całego kraju
zgłębiają historię polskiego sportu i ruchu olimpijskiego, gdzie spotykają się
z dawnymi i obecnymi mistrzami, w którym próbują swych sił w różnorodnych
zajęciach sprawnościowych” – napisał
w słowie wstępnym do tej interesującej
książki prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

Autor publikacji, Andrzej Szalewicz
doskonale zna historię wszystkich siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
zanim znalazł on miejsce przy stołecznym Wybrzeżu Gdyńskim pod numerem 4. Sam bowiem stał na czele tego
gremium w latach 1991-1997.
Centrum Olimpijskie w Warszawie
oddane zostało do użytku w 2004 r.
W samych superlatywach opisywał je
wielokrotnie nie tylko w Polsce były
sternik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – Juan Antonio Samaranch.

Marcin Harasimowicz

LeBron James
Król jest tylko jeden?
Najbardziej pochlebną recenzję tej interesującej książki, opisującej karierę jednego z najlepszych koszykarzy świata – występującego na
boiskach ligi NBA 29-letniego LeBrona Jamesa, napisał w jednym zdaniu
center drużyny Washington Wizards
Marcin Gortat: „żaden polski dzienni-

karz nie jest bliżej NBA i samego LeBrona niż autor tej książki”. Sięgnijmy
więc po nią jak najszybciej, aby w ten
sposób symbolicznie wynagrodzić
wykonanie tytanicznej pracy przez
mieszkającego w USA dziennikarza
i pasjonata tej dyscypliny sportu.
Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche
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