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Tytułowe hasło to motto działania Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, która promuje 
także sentencję znanego zielarza i fitoterapeuty Stanisława Olszewskiego: „Żyj do śmierci, a nie 
umieraj do śmierci”. W te hasła wpisuje się również działalność wszystkich naszych członków.

W artykule podsumowującym rok 2014 w Krajowym Zrzeszeniu LZS (str. 18) czytamy: „Żyje-
my coraz dłużej – w Polsce mężczyźni przeciętnie żyją 71 lat, kobiety 80 – ale ważne jest przede 
wszystkim to, by próg niesprawności fizycznej i intelektualnej związanej ze starością przekroczyć 
jak najpóźniej. Jednym z podstawowych elementów, który może nam w tym pomóc, jest aktyw-
ność fizyczna. Gdyby spytać jednak o to, jakie jest hasło profilaktyki starości, odpowiedź znałoby 
niewiele osób. A brzmi ono: »dodawaj życie do lat, nie tylko lata do życia«”.

Co kryje się za tym hasłem? Protest przeciwko smutnej wegetacji, zachęta do aktywnego ży-
cia do późnej starości, w tym do odkrywania nowych rodzajów aktywności zarówno fizycznej, jak 
i umysłowej. A możliwości jest dużo.

Na przykład Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki zaprasza do Torunia na X Halowe Mi-
strzostwa Europy Weteranów Lekkiej Atletyki 23-28 marca 2015 r., bo przecież „w zawodach we-
terańskich startować każdy może”. Przykładem Stanisław Kowalski ze Świdnicy, który w  maju 
2014 r. w wieku 104 lat postanowił pobić rekord świata w biegu na 100 m. Nie udało się, ale usta-
nowił rekord Europy i zamierza wystartować w mistrzostwach Europy w Toruniu w 2015 r. (patrz: 
artykuł na str. 22).

W 2014 r. Krajowe Zrzeszenie LZS zorganizowało dwa szkolenia „Lepsza jesień życia na spor-
towo” przygotowujące seniorów do upowszechniania modelu aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Z kolei projekt „Bądź aktywny – trzymaj wagę”, zrealizowany w ramach zadania Minister-
stwa Sportu i Turystyki „Aktywność Fizyczna Osób Starszych i Przeciwdziałanie Nadwadze i Oty-
łości”, pomaga przeciwdziałać jednemu z  najważniejszych problemów współczesnego świata, 
czyli globalnej epidemii otyłości. Co piąty Polak jest otyły, bo... nasza kuchnia słynie z ciężko-
strawnych potraw. Jedynym ratunkiem jest więc aktywność fizyczna i... zdrowe odżywianie się.

W nowym nadchodzącym 2015 r. wszystkim członkom Krajowej Federacji Sportu dla Wszyst-
kich, sympatykom, działaczom, wolontariuszom oraz czytelnikom biuletynu „Sport dla wszyst-
kich” życzymy ponadprzeciętnej aktywności, wytrwałości, pomysłowości, rozmachu działań, wia-
ry w potrzebę działania na rzecz innych oraz ogromnej satysfakcji z prowadzonej działalności. 
Życzymy „sportu dla wszystkich i zdrowia dla każdego”.

■ Redakcja biuletynu
Sport dla wszystkich

Sport dla wszystkich,
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 Zamość, 26-28 listopada 
2014 r. Tradycyjnie w ramach 
przedsięwzięcia organizowane 
są zawody pływackie na krytej 
pływalni oraz Integracyjny Festyn 
Mikołajkowy w hali sportowej

 Z życia federacji 

8 20 lat STMiG
 Ogólnopolskie podsumowanie 

VI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich oraz 
XX Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2014 w Dąbrowie 
Górniczej

10 Biegiem i na rowerze
 Ogólnopolskie Zawody 

w Miniduathlonie dla dzieci, 
20 września 2014 r., Toruń

11 Czas wolny – czas dla sportu
 XXXI Toruńska Kampania 

Prozdrowotna – Miesiąc dla 
Zdrowia pod patronatem 
Toruńskiego Związku TKKF, 
1-31 października 2014 r.

13 XVI Krajowy Zjazd TKKF
 22 listopada 2014 r., Warszawa, 

podsumowanie działalności, 
wybór zarządu i KR

13 Sieraków – perła nad Jeziorem 
Jaroszewskim

 Centralny Ośrodek Sportowo-
-Szkoleniowy wrócił do Rady 
Głównej TKKF

16 70 lat Ligi Obrony Kraju
 Obrona Ojczyzny jest 

najświętszym obowiązkiem 
każdego obywatela – motto ze 
sztandaru LOK

18 Podsumowanie roku 2014 
w Krajowym Zrzeszeniu 
Ludowe Zespoły Sportowe

 Udział w systemie sportu 
młodzieżowego, sukcesy 
najlepszych zawodników, 
konkurs „Sportowa Gwiazda”, 
nowe projekty, sport powszechny 
otwarty dla kobiet

22 Od Birmingham do Torunia
 W zawodach weterańskich 

startować każdy może. 
Zapowiedź X Halowych 
Mistrzostw Europy Weteranów 
Lekkiej Atletyki, Toruń, 
23-28 marca 2015 r.

24 XVII Regionalna Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych, 
XV Regionalny Turniej Rodzin 
Sprawnych Inaczej

 Imprezy integracyjne dla osób 
z niepełnosprawnościami 
zorganizowane przez SMW 
12 października 2014 r.

25 Specjalistyczna biblioteka 
TMGU

 Otwarcie 10 października 2014 r. 
przez Towarzystwo Miłośników 
Gier Umysłowych biblioteki 
i archiwum specjalistycznego 
zbioru piśmiennictwa

26 Sport w służbie młodzieży
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Salezjańskiej, Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, 
Ogólnopolskie Rozgrywki 
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Sympozjum Naukowe „Kultura 
fizyczna a zmiana społeczna”
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30 Informacje

 Porady 

34 Polsko-szwajcarska gra 
zespołowa Smolball

 Reguły gry, wykorzystywany 
sprzęt, różne warianty gry
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36 Informacje
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40 Recenzje księgarskich nowości

42 Niezbędnik KFSdW

V Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego

Polonijny Festiwal Sportu Po-
wszechnego organizowany jest w Za-
mościu od roku 2010. Impreza ma cha-
rakter cykliczny i odbywa się co roku 
na przełomie listopada i grudnia, 
w 2014 r. od 26 do 28 listopada. Po-
mysłodawcą i głównym realizatorem 
wydarzenia jest Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Padwa”. Festiwal to spore 
wyzwanie organizatorskie, ale także 
doskonały przykład na to, jak ideę po-
lonijnych spotkań można celebrować 
w niedużym i nieposiadającym takich 
tradycji mieście.

Minionych pięć lat przyniosło im-
ponujący bilans. Uczestnikami Polonij-
nego Festiwalu Sportu Powszechne-
go było aż 440 przedstawicieli polskiej 
diaspory z Ukrainy, w tym: Towarzy-
stwa Kultury Polskiej na Rówieńsz-
czyźnie, Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Mościskiej, Średniej Szkoły Nr 3 
z polskim językiem nauczania w Mo-
ściskach, Szkoły Nr 24 we Lwowie oraz 
Szkoły Nr 10 we Lwowie. Obok środo-
wisk polonijnych impreza gromadzi co 
roku ponad 400 uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu mia-
sta Zamościa, powiatu zamojskiego 
oraz województw ościennych.

Głównymi celami imprezy są: po-
znawanie kraju pochodzenia przod-
ków, kontakt z polską kulturą i przy-
rodą, pogłębianie wiedzy historycznej 
o Polsce, propagowanie postaw pa-
triotycznych, przygotowanie młodzie-
ży do różnych form działania na rzecz 
ruchu polonijnego, promocja języka 
polskiego, integracja i rozwój kontak-
tów między młodymi Polakami miesz-
kającymi w kraju i za granicą, przeła-
mywanie stereotypów oraz aktywny 
wypoczynek.

Już sam pobyt w majestatycznym 
Zamościu, otoczonym fortyfikacjami, 

Zamość, 26-28 listopada 2014 r. Tematem przewodnim festiwalu jest różnorodna aktywność sportowa. 
Tradycyjnie w ramach przedsięwzięcia organizowane są zawody pływackie na krytej pływalni oraz Inte-
gracyjny Festyn Mikołajkowy w hali sportowej

Od lewej: Antoni Wojciech Turczyn – wójt Gminy Łabunie, Piotr Strutyński – 
przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mgr Elżbieta Bodys – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach

Zespół „Łabuńskie Iskierki”
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murami obronnymi i fosami zalanymi 
wodą to ciekawa lekcja historii. Każde-
go roku dziesiątki polonijnych dzieci 
zwiedza „hetmański gród”, jego zabyt-
ki i muzea. Poznaje burzliwe losy mia-
sta na tle historii polskiego narodu.

Tematem przewodnim festiwalu 
jest różnorodna aktywność sportowa. 
Tradycyjnie w ramach przedsięwzięcia 
organizowane są zawody pływackie 
na krytej pływalni oraz Integracyjny 
Festyn Mikołajkowy w hali sportowej. 
Część konkursowa zawodów składa 
się z pomysłowych i barwnych konku-
rencji, które każdego roku zaskakują 
młodych ludzi. Sportowa rywalizacja 
w duchu zasad fair play to pierwszy 
pomysł na wzajemną integrację mło-
dych Polaków. Kolejnym sposobem 
nawiązywania przyjaźni i wzmacnia-
nia więzi młodych ludzi są spotkania 

integracyjne realizowane na terenie 
zamojskich szkół, ogniska z piecze-
niem kiełbasek i wspólne zabawy.

Program festiwalu obfituje w wie-
le atrakcji przygotowanych z myślą 
o dzieciach polonijnych. Tradycyjnie 
organizowane są wycieczki do kina lub 
zoo, kuligi z prawdziwym zaprzęgiem 
konnym, wizyty w Olejarni Świątecznej 
i pokazy artystyczne (fire show). Nietu-
zinkowy program zwiedzania „hetmań-
skiego grodu” zawiera również udział 
w pokazach strzelania z armat czy łuku. 
Pożegnalnym akcentem wizyty w Pol-
sce jest przynosząca wiele radości „mi-
kołajkowa paczka” pełna łakoci.

Zamość dysponuje odpowied-
nią infrastrukturą do przeprowadze-
nia takiego przedsięwzięcia. Dodatko-
wym atutem jest doskonała lokalizacja 
obiektów sportowych, które położone 

są w odległości zaledwie kilkuset me-
trów od zabytkowej części miasta. Sce-
neria Zamościa – „perły renesansu” – 
idealnie nadaje się do zorganizowania 
takiego spotkania młodzieży. Miasto 
zadziwia swą malowniczością, zachwy-
ca bogactwem architektury i zróżnico-
wanym pejzażem kulturowym.

W ciągu pięciu lat realizację Polo-
nijnego Festiwalu Sportu Powszech-
nego wspierali finansowo: Kancelaria 
Senatu RP, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Miasto Zamość, Województwo 
Lubelskie. Wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne przedsięwzięcia za-
pewnia Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich.

■ Tekst i zdjęcia: Beata Bednarz

Zdjęcia prezentujemy także na 4. stronie okładki.

Zawody pływackie na krytej 
pływalni podczas II Polonijnego 
Festiwalu Sportu Powszechnego
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W Pałacu Kultury Zagłębia w Dą-
browie Górniczej odbyło się 25 wrze-
śnia 2014 r. ogólnopolskie podsu-
mowanie VI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich organizowane-
go w ramach jubileuszowego XX Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin. W tego-
rocznej edycji Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich, nad którym ho-
norowy patronat objął prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski uczestniczyły 452 miasta 
i gminy ze wszystkich województw.

Na zaproszenie organizatorów 
podsumowania – Zbigniewa Podra-
zy, prezydenta miasta Dąbrowa Górni-
cza oraz zarządu Krajowej Federacji 
Sportu dla Wszystkich do Dąbrowy 
Górniczej przyjechało ponad 100 zna-

te shotokan, Stowarzyszenie Kumu-
ra Dojo – aikido oraz Dąbrowski Klub 
Bokserski – boks kobiet i mężczyzn.

Dąbrowa Górnicza – gospodarz 
podsumowania jest zwycięzcą rywali-
zacji sportowej VI Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich – XX Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin w kategorii 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Od 17 do 23 maja 2014 r. na terenie mia-

mienitych gości, reprezentujących 
nagrodzone samorządy miast i gmin 
z terenu całej Polski. Zaproszeni go-
ście odebrali nagrody i wyróżnienia, 
które wręczali m.in. Kazimierz Karol-
czak – wicemarszałek województwa 
śląskiego, Zbigniew Podraza – prezy-
dent Dąbrowy Górniczej, Lech Piasec-
ki, Marian Woronin, Jerzy Kowalski 
– prezes Zarządu Głównego TKKF. Go-
ście uczestniczyli również w multime-
dialnej prezentacji miasta Dąbrowa 
Górnicza, którą przedstawił Damian 
Rutkowski – naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu oraz w prelek-
cjach przedstawicieli Polskiej Korpora-
cji Menedżerów Sportu oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Infrastruktury Sporto-
wej i Rekreacyjnej.

sta 96 organizatorów przygotowało 565 
imprez sportowo-rekreacyjnych, w któ-
rych łącznie uczestniczyło 36 346 osób, 
w tym 2129 zaliczyło test Coopera. Dą-
browa Górnicza aktywnie uczestniczy-
ła we wszystkich edycjach Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin, wielokrotnie zaj-

Po zakończeniu ceremonii wręcza-
nia nagród, którą prowadził Jerzy Po-
tentas – sekretarz zarządu Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich za-
proszeni goście obejrzeli pokazy walk 
i treningu sportowego w wykonaniu 
zawodników dąbrowskich klubów 
sportów walki, medalistów mistrzostw 
Polski, Europy i świata, reprezentują-
cych: Klub Sportowy „Ronin” – kara-

uzyskane w kolejnych edycjach Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin ponad 
20 dąbrowskich klubów, organizacji 
i stowarzyszeń otrzymało sprzęt spor-
towy zakupiony z tych środków.

Doceniając osiągnięcia Dąbrowy 
Górniczej oraz zaangażowanie władz 
miasta w organizację kolejnych edy-
cji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, 
prezes Zarządu Głównego TKKF Jerzy 
Kowalski podczas ceremonii wręcza-
nia nagród dla laureatów VI Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich uhonorował medalem 55-lecia 
TKKF Zbigniewa Podrazę – prezy-
denta Dąbrowy Górniczej, Roberta 
Koćmę – doradcę prezydenta miasta 

oraz Zbigniewa Kałużę – zastępcę 
naczelnika Wydziału Promocji, Kultu-
ry i Sportu, koordynatora wszystkich 
edycji STMiG w Dąbrowie Górniczej.

■ Materiał opracował Zbigniew Kałuża
Koordynator STMiG 

w Dąbrowie Górniczej
Zdjęcia: Dariusz Nowak

Ogólnopolskie podsumowanie VI Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich oraz XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 
w Dąbrowie Górniczej

20 lat STMiG

Laureaci (w środku) w towarzystwie wręczających nagrody. Od lewej: prezes Zarządu Głównego TKKF Jerzy Kowalski, 
prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, od prawej: wicemarszałek województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, 
dyrektor Pałacu Kultury „Zagłębie” Małgorzata Majewska Fot. Dariusz Nowak

Prezydent Dąbrowy 
Górniczej Zbigniew Podraza 
z otrzymanymi plakietami, 
z lewej: nagroda od prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego

mując medalowe pozycje zarówno w ry-
walizacji krajowej, jak i wojewódzkiej.

Tegoroczne zwycięstwo Dąbrowy 
Górniczej w kategorii miast powyżej 
100 tys. mieszkańców było powtórze-
niem wyniku uzyskanego w ubiegło-
rocznym współzawodnictwie. Dzięki 
nagrodom finansowym otrzymanym 
za zwycięstwa oraz wysokie lokaty 
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Organizatorem zawodów był To-
ruński Związek Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji w Toruniu, Urzędem Miasta Toru-
nia oraz Uczniowskim Klubem Sporto-
wym Copernicus – Akademia Michała 
Kwiatkowskiego. Imprezę finansowo 
wspomogła Gmina Miasta Toruń oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Widowisko sportowe na Stadionie 
Miejskim w Toruniu zgromadziło po-
nad 70 młodych uczestników oraz ich 
rodziny i przyjaciół. Zawody rozegra-
no w czterech kategoriach. W kategorii 
pierwszej startowały dzieci, które uro-
dziły się w 2006 r. lub później. Kategorię 
drugą reprezentowały maluchy z rocz-
ników 2005 i 2004. Mali sportowcy 
z obu grup mieli do pokonania 200 m 
w pierwszym biegu, 1000 m jazdy ro-
werem po koronie stadionu oraz 100 m 
w drugim biegu. Na dzieci z roczników 
2003 i 2002 (kategoria III) w pierwszym 
biegu czekało pełne okrążenie bieżni, 

2000 m na dwóch kołach oraz kolej-
ne 200 m biegiem. W kategorii IV star-
towali najstarsi zawodnicy, urodzeni 
w latach 1999–2001. W pierwszym bie-
gu musieli pokonać 800 m, następnie 
przemierzyli rowerem 3000 m i swój 
udział w zawodach zakończyli drugim 
biegiem na dystansie 400 m.

Tytuł Mistrzyni Polski w katego-
rii najmłodszych dzieci zdobyła Jolan-
ta Siódmiak ze Starego Torunia, wśród 
chłopców najlepszy był Jan Jackowiak 
z Osieka nad Wisłą. W gronie dziewcząt 
z roczników 2004–2005 niepokonana 
okazała się Tosia Jackowiak, również 
z Osieka. Mistrzostwo Polski w tej kate-
gorii wiekowej przypadło Aleksandrowi 
Ostrowskiemu z Osieka. W rocznikach 
2002–2003 triumfowali Olga Wankie-
wicz ze Złotorii oraz Radosław Lewan-
dowski z Dobrzejewic. Wśród najstar-
szych dzieci laury zwycięstwa zebrali 
Marta Wesołowska z Torunia oraz Prze-
mysław Stanisławski z Rozgart.

20 września 2014 r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody w Miniduathlo-
nie dla dzieci Toruń 2014, których celem obok fantastycznej zabawy 
było spopularyzowanie biegów i kolarstwa wśród najmłodszych

pucharami oraz obdarowani upomin-
kami. Ponadto wszyscy mali sportow-
cy otrzymywali na mecie pamiątkowy 
medal. Po ukończonych zawodach każ-
dy z uczestników oraz widzów mógł 
wzmocnić się ciepłym posiłkiem.

Zawody okazały się dużym suk-
cesem organizacyjnym i sporto-
wym. Stanowiły doskonałą szan-
sę integracji młodych uczestników 

i ich rodzin, które mogły przyjem-
nie spędzić sobotni dzień.

Pozostaje mieć nadzieję, że w ko-
lejnych latach zawody będą groma-
dzić coraz liczniejsze grono małych 
sportowców, którzy będą chcieli roz-
wijać swój talent i prezentować go 
szerszemu gronu. Mając na uwadze 
zaangażowanie zarówno Toruńskiego 
Związku Krzewienia Kultury Fizycznej, 
jak i organizacji współpracujących, 
w tym Akademii Copernicus, z dużą 

dozą pewności można stwierdzić, że 
spełnią się słowa gwiazdy kolarstwa, 
Michała Kwiatkowskiego, który po-
wiedział, iż chciałby, aby jak najwięcej 
dzieciaków wsiadło na rowery. To nie 
tylko sport, ale i szkoła życia.

■ Paulina Tomczykowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu i Ryszard Kowalski
Toruński Związek TKKF

Zdjęcia: Paulina Tomczykowska

Zawody okazały się wspaniałą for-
mą promocji kolarstwa, które w roku 
2014 dzięki fantastycznym wynikom 
polskich sportowców przeżyło swój 
prawdziwy renesans. W organizację 
Miniduathlonu włączyła się Akade-
mia Kolarska Michała Kwiatkowskie-
go – Copernicus. Kolarski Mistrz Świa-
ta z 2014 r. w indywidualnym wyścigu 
szosowym, który blisko związany jest 
z Toruniem, założył we wrześniu 2013 r. 
Uczniowski Klub Sportowy, którego 
celem jest rozwój i popularyzowanie 
wszelkich form kolarstwa wśród dzie-
ci i młodzieży. Organizacja współpra-
cuje z innymi jednostkami na terenie 
miasta i za punkt honoru stawia sobie 
ściągnięcie do Grodu Kopernika naj-
większych młodych talentów.

W dzień zawodów dopisała po-
goda. Bezchmurne niebo i ciepłe pro-
mienie jesiennego słońca dodatko-
wo zagrzewały do walki. Wszystkich 
uczestników serdecznie przywitał pre-
zes Toruńskiego Związku TKKF Ryszard 
Kowalski. Relacjonował on również 
każdy wyścig oraz gorąco dopingo-
wał młodych zawodników. Wszystkie 
dzieci odznaczały się niespotykanym 
hartem ducha i wolą zwycięstwa. Nie-
mniejszym zacięciem sportowym wy-
kazali się rodzice, którzy często biegli 
obok swoich pociech i motywowali je 
do większego wysiłku.

Zwycięzcy oraz laureaci wszyst-
kich kategorii wiekowych zostali od-
znaczeni dyplomami, uhonorowani 

Biegiem i na rowerze
Miniduathlon dla dzieci Toruń 2014

Zawodnicy z najstarszej kategorii wiekowej na starcie

Zmęczeni zawodnicy na mecie

Najmłodsi duathlończycy pod uważnym okiem rodziców

Od 1 do 31 października 2014 r. odbywał się kolejny, już XXXI Toruń-
ski Miesiąc dla Zdrowia. Patronat nad akcją tradycyjnie objął Toruński 
Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Do współpracy 
włączył się także Toruński Sejmik Kobiet. Finansowo przedsięwzięcie 
zostało wsparte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Czas wolny – czas dla sportu
XXXI Toruńska Kampania Prozdrowotna – Miesiąc dla Zdrowia

Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej
w Toruniu

Modę na zdrowy styl życia promuje 
się na wielu płaszczyznach. Do sportu 
i zdrowego odżywiania zachęcają zna-
ne osobistości oraz liczne instytucje, 
którym na sercu leży rozwój aktywno-
ści ruchowej. Jest to bardzo pozytyw-
ne zjawisko. Prozdrowotna Kampania 
Miejska na rzecz popularyzacji ruchu 
i zapobiegania chorobom organizo-
wana przez Toruński Związek TKKF, to 

bardzo szlachetna inicjatywa o długiej 
historii. Celem akcji „Miesiąc dla zdro-
wia” jest uświadomienie jak najszersze-
mu gronu odbiorców wielu zalet, jakie 
płyną z uprawiania aktywności fizycz-
nej. Cykliczność kampanii przypomina 
i utrwala w mieszkańcach Torunia prze-
konanie o dobrodziejstwach czynne-
go wypoczynku. Zdrowie należy trak-
tować kompleksowo, dlatego w trakcie 

trwania akcji realizuje się hasło „Zdro-
wie od A do Z. Od Apetytu do Zdro-
wia”. Aktywność ruchowa powinna być 
łączona z racjonalnym i zdrowym od-
żywianiem. Komplementarne podej-
ście do zagadnienia związane jest tak-
że z przekazywaniem mieszkańcom 
wiedzy na temat walki ze stresem i pla-
gą współczesnego świata – otyłością. 
W związku z tym mieszkańcy mogli li-
czyć na fachowe porady dietetyków.

Toruń w wielu kampaniach promo-
cyjnych nazywany jest miastem spor-
tu. Rzeczywiście, w ostatnich latach 
w Grodzie Kopernika powstało wiele 
obiektów sportowych, które są powo-
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Delegaci reprezentujący wszyst-
kie wojewódzkie towarzystwa podsu-
mowali działalność w minionej kaden-
cji i przyjęli strategię działania TKKF 
na lata 2015–2018. Za wiodące działa-
nia uznano prozdrowotną aktywność 
ruchową dla osób 50+, organizację 
masowych imprez sportowo-rekre-
acyjnych dla rodzin oraz zwiększenie 
liczby stałych zespołów ćwiczebnych 
dla osób w różnym wieku, w tym dzie-
ci i młodzieży, wyrabiających codzien-
ny nawyk uprawiania sportu.

Jerzy Kowalski z Częstochowy 
ponownie wybrany został na prezesa 
Zarządu Głównego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej. Był jedynym 
kandydatem i otrzymał 27 z 31 możli-
wych głosów. Oprócz prezesa na czte-

roletnią kadencję wybrano także po-
zostałych 10 członków zarządu oraz 
pięcioosobową Komisję Rewizyjną.

Zebrani uczcili minutą ciszy pa-
mięć ostatniego członka-założycie-
la TKKF, zmarłego w sierpniu 2014 r. 
w wieku 93 lat Jerzego Rybińskiego, 
jednego z najstarszych polskich dzien-
nikarzy sportowych, twórcy i redaktora 
naczelnego „Dysku Olimpijskiego”, re-
daktora „Przeglądu Sportowego” i „Piłki 
Nożnej”, działacza PZPN i PZLA.

Powstałe w 1957 r. TKKF obecnie 
realizuje cele statutowe w 874 ogni-
skach i klubach oraz w 4186 zespo-
łach, sekcjach i ośrodkach. W 2013 r. 
w 11 635 imprezach sportowo-rekre-
acyjnych organizowanych pod jego 
egidą uczestniczyło 3,1 mln osób.

56-letni Jerzy Kowalski jest człon-
kiem TKKF od 1983 r. We władzach kra-
jowych TKKF po raz pierwszy znalazł 
się w roku 1998, najpierw jako sekre-
tarz Zarządu Głównego, a następnie 
wiceprezes. 26 września 2013 r. jedno-
głośnie wybrany na prezesa, zastąpił 
Mieczysława Borowego, który sprawo-
wał ten urząd od 17 listopada 1990 r.

Zarząd Główny TKKF
Prezes – Jerzy Kowalski
Wiceprezesi – Jacek Bączkowski, 
Ryszard Kowalski
i Aleksandra Cajgner
Sekretarz – Wiesława Saganek
Skarbnik – Piotr Grzybowski
Członkowie – Lucyna Hein,
Janusz Borowy, Dariusz Gorczyński, 
Władysław Stępień, Tadeusz Waśko
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Andrzej Jaśkiewicz
Zastępca przewodniczącego – 
Zbigniew Krupski
Sekretarz – Ewa Cwojdzińska
Członkowie – Stanisław Kasperek 
i Marek Maciejowski

■ Jerzy Jakobsche

dem do dumy zarówno dla mieszkań-
ców, jak i władz miejskich. Należy jed-
nak dbać o to, by obiekty te były trwałe 
i funkcjonalne. W związku z tym celem 
towarzyszącym kampanii jest zapre-
zentowanie torunianom bogatej oferty 
sportowo-rekreacyjnej miasta.

W trakcie trwania „Miesiąca dla 
zdrowia” mogą oni bezpłatnie korzy-
stać z wielu obiektów sportowych i re-
kreacyjnych – zarówno miejskich, jak 
i prywatnych. Do akcji włączyły się si-
łownie, kluby fitness, gabinety odnowy 
i osoby, które swoją wiedzą i umiejęt-
nościami mogły wspomóc przedsię-
wzięcie, np. indywidualni trenerzy. 
Cieszy również duże zaangażowanie 
lekarzy, którzy w swoich gabinetach 
oferowali darmowe konsultacje. Wie-
lu z nas nie pamięta o podstawowych 
badaniach lekarskich, które mogą po-
móc na czas wykryć chorobę. Dlate-

go w październiku zapewniono miesz-
kańcom możliwość zbadania poziomu 
cukru we krwi, cholesterolu, pomiaru 
ciśnienia czy zawartości tkanki tłusz-
czowej w organizmie.

Toruńska kampania ma miejsce 
dwa razy do roku, w maju i w paź-
dzierniku. Dzięki piętnastoletniej hi-
storii marka wydarzenia zdążyła się już 
utrwalić. W związku z tym wiele insty-
tucji zabiega o udział w akcji. W zamian 
za bezpłatne udostępnianie obiektów, 
sal i sprzętu sportowego, mogą one li-
czyć na bezpłatną reklamę w mediach, 
na plakatach i w biuletynach informa-
cyjnych. Dając szansę mieszkańcom 
na zapoznanie się z posiadaną ofertą, 
mogą zdobyć wierne grono uczestni-
ków już po zakończeniu kampanii.

W „Miesiącu dla zdrowia” wziąć 
udział mogą wszyscy zainteresowa-
ni, bez względu na wiek. Ale w każdej 

edycji kładzie się nacisk na jakąś kon-
kretną grupę odbiorców. W tym roku 
starano się zainteresować akcją dzieci 
i młodzież. Wynikało to z dwóch przy-
czyn. Po pierwsze wśród najmłodszych 
drastycznie rośnie odsetek otyłych, 
po drugie dzieci, często za przyzwo-
leniem rodziców, unikają aktywności 
sportowej w szkołach. Należało zatem 
pokazać, że w bogatej ofercie sporto-
wej miasta mogą znaleźć coś interesu-
jącego dla siebie. Kolejną grupą doce-
lową akcji byli seniorzy. Stale rosnący 
odsetek osób w wieku emerytalnym 
generuje potrzebę i obowiązek uświa-
damiania im, że aktywny styl życia jest 
receptą na dłuższe i przede wszystkim 
zdrowsze życie.

W październiku 2014 r. po raz 
pierwszy w organizację kampanii włą-
czył się Toruński Sejmik Kobiet. 6 paź-
dziernika panie pod przewodnictwem 
Bogumiły Mikołajczak zorganizowały 
konferencję „Zdrowa rodzina w zdro-
wym Toruniu”. Zaprezentowano na 
niej ofertę sportowo-rekreacyjną dla 
toruńskich rodzin. Panel poświęco-
ny aktywności fizycznej w rodzinie 
prowadził prezes Toruńskiego TKKF 
– Ryszard Kowalski. Blok tematyczny 
związany z plagą otyłości u dzieci mo-
derowały Karolina Sienkiewicz i lek. 
med. Ewa Grobelska.

Pozostaje mieć nadzieję, że To-
ruńska Kampania Prozdrowotna bę-
dzie kontynuowana jeszcze przez wie-
le nadchodzących lat. Zaangażowanie 
nowych podmiotów i instytucji rokuje 
pozytywnie. Wszelkie inicjatywy pro-
mujące zdrowy tryb życia, racjonal-
ne odżywianie i aktywność fizyczną 
są godne nagłaśniania i naśladowa-
nia. Warto nadmienić, że podobne ak-
cje wzorem Torunia zapoczątkowano 
w także w innych miastach. W przed-
sięwzięciach o podobnym charakte-
rze w 2014 r. brało udział aż 50 miast 
w Polsce.

■ Paulina Tomczykowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu
■ Ryszard Kowalski

Toruński Związek TKKF

22 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się XVI Krajowy Zjazd Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy wrócił do Rady Głównej 
TKKF

XVI Krajowy Zjazd TKKF

Sieraków – perła nad Jeziorem Jaroszewskim

Delegaci z całego kraju zebrani 22 
listopada 2014 r. w Domu Spółdzielczo-
ści Pracy przy ul. Żurawiej w Warszawie 
na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-
-Wyborczym Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej z radością przyjęli in-
formację, że Centralny Ośrodek Spor-
towo-Szkoleniowy w Sierakowie wrócił 
do Zarządu Głównego TKKF.

– Otrzymaliśmy wiele sygnałów 
od organizacji sportowych, klubów, 
że chcą z nami współpracować i or-
ganizować swoje obozy, zgrupowania 
i imprezy w naszym ośrodku w Siera-
kowie – mówi skarbik Zarządu Głów-
nego TKKF Piotr Grzybowski. Nowy 

zarząd na najbliższym posiedzeniu po-
dejmie decyzję o modernizacji starych 
obiektów sportowych i zaplecza, a tak-

że o budowie nowych obiektów. Czeka 
nas także zadanie zagospodarowania 
dla celów sportowej rekreacji sied-
miu hektarów przyznanych TKKF przez 
Radę Powiatu Międzychodzkiego.

Sieraków – miasto w woj. wielko-
polskim, w powiecie międzychodzkim 

Sieraków 2008. Fot. Archiwum KFSdW
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Powszechnego”. Mój naczelny nawet 
pochwalił mnie, że piszę o osobach, 
które przez ciekawy program sporto-
wy chcą pozbyć się zbędnych kilogra-
mów, poprawić swoją sprawność fi-
zyczną i zdrowie. Na tamte lata było 
to nowatorstwo. Z turnusów w Siera-
kowie korzystali studenci, profesoro-
wie, najwięcej urzędniczek. Nikt nie 
wstydził się uczestniczenia w tur-
nusach, bo wszyscy mieli więcej lub 
mniej zbędnych kilogramów. Zajęcia 
odbywały się przez cały dzień, pod 
kierunkiem absolwentów wyższych 
uczelni wychowania fizycznego, spe-
cjalistów od rehabilitacji. To leczenie 
ruchem odbywało się pod czujnym 
okiem lekarzy i dietetyków. Wszyscy 
jakoś znosili dni mleczne stosowane 
w ramach programu obejmującego 
dietę. Co mi się najbardziej w Sierako-
wie podobało to rodzinna atmosfera, 
która towarzyszyła codziennym zaję-
ciom oraz integracja osób różnych za-
wodów i stopnia wykształcenia. Opła-
ty za pobyt na turnusie nie były zbyt 
wysokie, zresztą zakłady pracy chętnie 
zwracały środki pracownikom, by mo-
gli w ramach urlopów poprawić swą 
sprawność fizyczną i aktywnie wypo-
cząć. Integracji w dobrym tego słowa 
znaczeniu sprzyjał nie tylko ciekawy 
program sportowy, ale także wspól-
ne ogniska, bale gałganiarzy, któ-

nad Wartą, na skraju Puszczy Notec-
kiej, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej 
i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy 
dwoma jeziorami Jaroszewskim i Lu-
tomskim – ma bogatą historię i liczne 
cenne zabytki. Pierwsze zapiski o istnie-
niu grodu przy brodzie Warty, na szlaku 
handlowym z Poznania przez Drezden-
ko do Szczecina, pochodzą z roku 1251. 
Prawa miejskie nadał mu w 1388 r. Ka-
zimierz Wielki. Nazwa miasta pochodzi 
od słowa Sierak oznaczającego bieda-
ka. Obecna nazwa Sieraków pojawiła 
się w 1580 r. Od roku 1450 właścicie-
lem miasta był wojewoda poznański 
Łukasz Górka. Rodzina Górków sprze-
dała w roku 1591 Sieraków Piotrowi 
Opalińskiemu. Okres, w którym ta ro-
dzina była właścicielem miasta, należy 
do najpomyślniejszych w jego historii: 

re były dla wszystkich dobrą zabawą. 
Nic dziwnego, a są na to liczne przy-
kłady, że ludzie umawiali się do Siera-
kowa na przyszły rok, że kojarzyły się 
małżeństwa.

W tym roku byłem z rodziną w Do-
mach Zdrojowych w Mielnie i Jastarni, 

które w programie miały „oczyszcza-
nie”, wyżywienie dietetyczne, wa-
rzywne, zabiegi fizykoterapeutycz-
ne, masaże, zajęcia gimnastyczne na 
basenie. Niemal ten sam program, co 
stosowany w latach 70. XX w. w Sie-
rakowie. Po dziesięciu dniach panie 
chwaliły się, że pozbyły się dwóch ki-
logramów. Przypomniałem sobie, że 
w Sierakowie średnia na turnus wyno-
siła 4,5 kilograma, ale byli rekordziści, 

ki, a w dole urocze Jezioro Jaroszew-
skie, przystań wodna. Prawdziwy raj 
dla wszystkich zwolenników czynne-
go wypoczynku, turystów, amatorów 
wędkowania i grzybobrania.

W roku 2017 przypadnie piękny 
jubileusz – 60 lat owocnej działalno-
ści Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej dla polskiego sportu masowe-
go. Z tej okazji modernizacja obiektów 
sportowych, budowa nowych obiek-
tów i zagospodarowanie przyznanych 
przez powiat hektarów spowodują, 
że Sieraków stanie się nowoczesnym, 
na miarę XXI wieku obiektem sporto-
wym. Mamy też nadzieję, co jest ma-
rzeniem wielu działaczy, że w Sierako-
wie powstanie Europejskie Centrum 
Sportu, Rekreacji i Szkolenia TKKF.

■ Witold Kubicki

rozpoczęto budowę kościoła bernar-
dyńskiego, powstała drukarnia i teatr. 

A wspólnie z czeskim nauczycielem 
Janem Amosem Komeńskim założo-

późniejsi medaliści olimpijscy: Irena 
Szewińska, Władysław Komar czy Ta-
deusz Ślusarski. Sprinterzy kadry na-
rodowej uważali bieżnię żużlową 
w Sierakowie za najlepszą w Polsce.

W roku 1967 od AWF Poznań ośro-
dek przejęło Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, które kontynu-
uje tradycje przedwojennego „Sokoła”. 
W latach 70. XX w. szczególną popu-
larnością cieszyły się Polsce organi-
zowane w Sierakowie przez TKKF tur-
nusy dla osób z nadwagą. Miałem 
zaszczyt bywać wówczas w Sierako-
wie i napisać kilka reportaży do „Słowa 

którzy pozbywali się o wiele więcej ki-
logramów. Warto jednak dodać, że na 
pobyt w ośrodku TKKF w Sierakowie 
w latach siedemdziesiątych stać było 
niemal każdego pracującego obywa-
tela, natomiast opłata w Mielnie i Ja-
starni była kilkakrotnie wyższa za nie-
mal te same usługi.

Wracając do Sierakowa, nale-
ży podkreślić znakomitą lokalizację 
Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego 
TKKF. W sosnowym lesie na wyso-
kim brzegu zlokalizowane są obiekty 
sportowe, stadion piłkarski, bieżnia, 
hala sportowa wieloczynnościowa, 
korty tenisowe, funkcjonalne dom-
ki kempingowe, kryty basen pływac-

no świeckie gimnazjum. Warto jesz-
cze wspomnieć, że Maria Leszczyńska 
z rodu Opalińskich wniosła Sieraków 
w wianie królowi francuskiemu Lu-
dwikowi XV. Ważna data to rok 1918, 
kiedy podczas powstania wielkopol-
skiego oddział polskich żołnierzy usu-
nął z Sierakowa administrację pruską. 
Dwa lata później Sieraków z większo-
ścią historyczną Wielkopolski ponow-
nie wrócił do Polski.

Ośrodek TKKF nad Jeziorem Jaro-
szewskim też ma ciekawą historię. Po-
wstał z rozkazu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w latach 1927-1928 jako 
obóz dla kadetów strzelectwa. Przed 
letnią olimpiadą w Berlinie (1936) 
w Sierakowie przygotowywali się do 
startu polscy jeźdźcy, którzy podczas 
hitlerowskich igrzysk zdobyli brązo-
wy medal. Po wojnie powstał ośro-
dek przygotowań olimpijskich dla lek-
koatletów, a częstym gościem byli tu 

Sieraków 2010. Fot. Archiwum KFSdW

Sieraków 2010. Fot. Archiwum KFSdW

Sieraków 2010. Fot. Archiwum KFSdW

Sieraków 2012. Fot. Archiwum KFSdW

Sieraków 2010. Fot. Archiwum KFSdW

Sieraków 2011. Fot. Archiwum KFSdW
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Przez wiele lat wykonywaliśmy za-
dania na rzecz Sił Zbrojnych RP w za-
kresie przeszkalania i przygotowaniu 
wielu tysięcy specjalistów: kierow-
ców, płetwonurków, radiotelegrafi-
stów, łącznościowców i strzelców oraz 
poborowych i kandydatów do szkol-
nictwa wojskowego. Dzisiaj również 
ściśle współpracujemy z MON, MSiT, 
MEN oraz MSW w zakresie realizacji 
zadań zleconych na rzecz obronności 
kraju oraz edukacji młodzieży.

Liga Obrony Kraju utrzymuje rów-
nież liczne kontakty międzynarodo-
we, związane głównie z działalnością 
Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK, któ-
re w ramach NATO-wskich organiza-
cji CIOR oraz CISOR godnie reprezen-
tują rezerwistów Wojska Polskiego na 
imprezach i zawodach o charakterze 
sprawnościowo-obronnym. Ponad-
to nasze stowarzyszenie reprezentuje 
krajowe modelarstwo w organizacjach 
międzynarodowych NAVIGA (mode-
larstwo pływające) oraz EFRA (mode-
larstwo kołowe). Skupiając prawie 55 
tys. członków, LOK należy do najwięk-
szych w kraju stowarzyszeń o charak-
terze proobronnym.

Obchody uroczystego jubileuszu 
70-lecia odbywają się we wszystkich 
ogniwach funkcjonowania naszego 
stowarzyszenia: w gminach, powiatach, 
miastach i województwach, a ostatnia 
impreza kończąca te uroczystości zo-
stanie przeprowadzona przez Zachod-
niopomorską Organizację Wojewódz-
ką w Szczecinie w kwietniu 2015 r. 
Należy podkreślić, że w tych uroczy-
stościach jubileuszowych – szczegól-
nie w województwach – biorą udział 
przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych, policji, wojska oraz 
straży pożarnej. Świadczy to o dobrze 
układających się relacjach LOK z orga-
nizacjami wymienionych władz.

Centralna uroczystość obchodów 
jubileuszu 70-lecia Ligi Obrony Kra-
ju odbyła się 17 października 2014 r. 
w Warszawie, w restauracji Neptun 
przy ul. Wał Miedzeszyński 379. Pa-
tronat nad uroczystością przyjął szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go, minister Stanisław Koziej, któ-

Rok 2014 to czas, kiedy wszy-
scy członkowie, działacze i sympaty-
cy świętują jubileusz 70-lecia powsta-
nia naszego patriotyczno-obronnego 
stowarzyszenia – Ligi Obrony Kraju. 
Ten czas jest doskonałą okazją, aby 
na zebraniach, spotkaniach i patrio-
tycznych uroczystościach wszystkich 
struktur organizacyjnych LOK przy-
pomnieć rodowód i niezwykle bo-
gatą historię społecznej działalności 
stowarzyszenia. Jest to również oka-
zja do przypomnienia i podkreślenia 
wielu zasług tego ruchu społeczne-
go, propagującego znajomość histo-
rii polskiego oręża, bohaterskich walk 
obronnych i wyzwoleńczych, edukacji 
obronnej społeczeństwa i patriotycz-
nego wychowania młodzieży.

Organizacja nasza zrodziła się 
70 lat temu, w roku 1944, w trud-
nym okresie wojennym na ziemiach 
wyzwolonych spod okupacji hitle-
rowskiej, z głębokiej wdzięczności 
i szacunku społeczeństwa do żołnie-
rza polskiego bohatersko walczącego 
z niemieckim okupantem. Z postępu-
jącą ofensywą i przesuwaniem się li-
nii frontu na wyzwolonych ziemiach 

rego reprezentował gen. broni Lech 
Konopka – dyrektor Departamentu 
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi 
w BBN. Gościliśmy zasłużonych działa-
czy LOK z poszczególnych organizacji 
terenowych, przedstawicieli instytucji 
centralnych, państwowych i samorzą-
dowych, generalicję, posłów na Sejm 
RP, MON, MS, Policji, Straży Pożarnej 
oraz innych stowarzyszeń i związków 
sportowych oraz młodzieży.

Uroczystość otworzył prezes Ligi 
Obrony Kraju płk Grzegorz Jarzą-
bek, który przywitał wszystkich zapro-
szonych gości oraz w krótkich słowach 
odniósł się do genezy powstania LOK, 
wskazując na jej charakter działania 
i zadania, które wykonuje. Prezes Jarzą-
bek poprosił o zabranie głosu Bogda-
na Gralińskiego z Wielkopolskiej Orga-
nizacji LOK w Poznaniu, który w sposób 
poetycki – wierszem przedstawił histo-
rię Ligi Obrony Kraju od momentu jej 
powstania aż do dziś. Poeta w sposób 
barwny, plastyczny i poetycki wykonał 
swój utwór napisany specjalnie na jubi-
leusz 70-lecia, dedykując go wszystkim 
działaczom i sympatykom LOK.

W tym uroczystym dniu wielu na-
szych działaczy społecznych – żołnie-
rzy rezerwy decyzją ministra obrony 
narodowej awansowano na wyższe 
stopnie wojskowe w rezerwie, a nie-
których uhonorowano medalami „Za 

w Siedlcach zrodził się ruch społecz-
ny inicjujący powstanie Towarzystwa 
Przyjaciół Żołnierza, którego podsta-
wowym celem było niesienie pomo-
cy rannym żołnierzem i ich rodzinom. 

Kontynuatorką Towarzystwa Przy-
jaciół Żołnierza od 1950 r. była Liga 
Przyjaciół Żołnierza, która wzbogaci-
ła formy pracy wszystkich ogniw sto-
warzyszenia, rozszerzyła działalność 
wychowawczą i organizacyjno-szko-
leniową, głównie wśród młodzieży. 
LPŻ przyczyniła się do zapoczątkowa-
nia dynamicznego rozwoju sportów 
obronnych, a także politechnicznych 
i wodnych. Na IV Krajowym Zjeździe 
LPŻ w listopadzie 1962 r. podjęto 
uchwałę o zmianie charakteru działal-
ności organizacji. W jej wyniku powsta-
ła Liga Obrony Kraju. Jednocześnie ze 
szkoleniem politechnicznym i sporto-
wo-obronnym rozwinęła działalność 
patriotyczno-edukacyjną w szkołach, 
zakładach pracy i w środowisku wiej-
skim. Stała się ogólnopolskim, patrio-
tycznym stowarzyszeniem skupiają-
cym w swych szeregach obywateli, 
głównie młodzież i rezerwistów Woj-
ska Polskiego, działających na rzecz 

Zasługi dla Obronności Kraju”. Nomi-
nacje wojskowe oraz medale wręcza-
li przedstawiciele MON i SG WP – za-
stępca dyrektora Departamentu Kadr 
MON dr Michał Korczak oraz szef za-
rządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Szt. 
Gen. WP gen. bryg. Krzysztof Dom-
żalski. W dalszej części naszej uroczy-
stości prezes LOK płk Grzegorz Jarzą-
bek wręczył wszystkim zaproszonym 
gościom honorowym, działaczom spo-
łecznym, sympatykom Medal 70-lecia 
LOK – „Za Zasługi” oraz inne odznacze-
nia LOK przyznane z okazji jubileuszu.

Po ceremonii dekoracji głos za-
bierali przedstawiciele MON, MS, BBN, 
SG, PSP, generałowie rezerwy oraz in-
nych stowarzyszeń współpracujących 
z LOK. Wszyscy podkreślali wielki do-
robek i wkład LOK w dzieło patrio-
tycznego wychowania młodzieży, 
kultywowania chlubnych tradycji na-
rodowych i oręża polskiego, a przede 
wszystkim – co dla nas jest niezmier-
nie ważne i zaszczytne – że LOK jest 
niekwestionowanym autorytetem 
w codziennych działaniach na rzecz 
umacniania obronności naszej Ojczy-
zny i troski o jej bezpieczeństwo.

Po zakończeniu uroczystości oficjal-
nych prezes Jarząbek zaprosił wszyst-
kich na koleżeńskie spotkanie towa-
rzyskie, podczas którego wymieniano 
poglądy dotyczące funkcjonowania 
LOK, naszego systemu obronności kra-
ju, edukacji młodzieży i funkcjonowa-
nia innych stowarzyszeń działających 
na terenie kraju. Spotkanie przebiegało 
w przyjacielskiej atmosferze.

■ Płk pil. Józef Jagos
Sekretarz ZG LOK

umacniania obronności Rzeczypospo-
litej Polskiej i gotowych do jej obrony, 
kultywując tradycje narodowe i chlub-
ne tradycje oręża polskiego.

Liga Obrony Kraju, mimo że wciąż 
pozostaje wierna swoim ideałom, któ-
re legły u podstaw jej powstania – to 
jednak dzisiaj jest inna. Odpowiada na 
wyzwania współczesnych czasów, re-
aliów XXI w., wymogów nowoczesne-
go myślenia i zarządzania oraz twór-
czej pracy dla dobra Ojczyzny. LOK 
niezmiennie odwołuje się do tego, co 
najważniejsze – do tradycji narodo-
wych, oręża polskiego, szlachetnych 
doświadczeń II Rzeczypospolitej oraz 
swoich poprzedniczek: Towarzystwa 
Przyjaciół Żołnierza Polskiego, Polskie-
go Białego Krzyża oraz Ligi Przyjaciół 
Żołnierza. Są to bogate doświadcze-
nia 70 lat pracy w patriotyczno-obron-
nym wychowaniu młodzieży, propa-
gowaniu wiedzy obronnej i służby dla 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Nasza działalność statutowa
wyraża się m.in.:
 patriotycznym oddziaływaniem 

na społeczeństwo, a głównie na 
młodzież zrzeszoną w naszych 
szeregach, jak również poza nimi,

 organizacją cyklicznych imprez 
szczebla podstawowego, woje-
wódzkiego i centralnego o charak-
terze patriotycznym, historycznym, 
sportowo-obronnych, politech-
nicznych i marynistycznym adre-
sowanych do młodzieży i tej czę-
ści społeczeństwa, której bliskie są 
idee najszczytniejszej ze służb – na 
rzecz obronności Ojczyzny,

 osiąganiem sukcesów przez repre-
zentantów LOK w sportach obron-
nych, politechnicznych i wod-
nych – tytułów mistrzostw Polski, 
Europy i świata, w szczególno-
ści w strzelectwie, modelarstwie 
i sportach motorowodnych.
To dzięki tym LOK-owskim spor-

towcom oraz zdobytym przez nich mi-
strzowskim tytułom przyczyniliśmy 
się do podniesienia rangi i prestiżu 
polskiego sportu na arenach między-
narodowych.

Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela
Motto ze sztandaru LOK

70 lat Ligi Obrony Kraju
z życia federacji
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Podsumowanie roku 2014 w Krajowym Zrzeszeniu
Ludowe Zespoły Sportowe

13 grudnia w Warszawie Krajowe Zrzeszenie LZS dokonało podsu-
mowania swojej działalności w 2014 r. Były gratulacje i puchary dla 
najlepszych oraz życzenia podobne jak co roku, czyli zamykające 
się w formule „oby następny rok nie był gorszy od mijającego”

Jaki będzie rok 2015, przekonamy 
się pewnie dopiero w marcu, gdy roz-
strzygnięte zostaną ostatnie konkur-
sy ofert MSiT oraz innych ministerstw 
i instytucji. A pieniędzy na sport i jego 
upowszechnienie nie przybywa i są co-
raz trudniej dostępne. Cieszymy się 
więc z tegorocznych sukcesów naszych 
zawodników i z tego, że po raz kolejny 
udało się zrealizować nasze najważ-
niejsze imprezy centralne, szkolenia, 
zgrupowania i mistrzostwa LZS.

W roku 2014 Krajowe Zrzeszenie 
LZS zrealizowało 14 zadań powierzo-
nych mu przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Zadania te reali-
zowano wspólnie z jednostkami wo-
jewódzkimi i klubami LZS. Wiele przy 
wsparciu samorządów lokalnych.

W działalności określanej „sport 
wyczynowy” zorganizowano 19 mi-
strzostw Zrzeszenia LZS dla 3278 
uczestników w 8 sportach, przepro-
wadzono 11 zgrupowań w 6 sportach 
dla 439 uczestników (w tym 401 za-

wodników), w 232 Wiodących Ludo-
wych Klubach Sportowych szkolono 
ok. 8000 zawodników i zawodniczek 
w 38 sportach, w 61 Ośrodkach Szko-
lenia Sportowego LZS szkolono 600 
sportowców. W większości wymienio-
ne działania prowadzone są dla spor-
towców w najniższych kategoriach 
wiekowych. Potwierdzeniem dobrze 
wykonanej pracy trenerskiej są czo-
łowe lokaty naszych zawodników na 
takich imprezach, jak Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 
oraz Mistrzostwa Zrzeszenia LZS. Efek-
tem tego jest także coraz większa 
liczba punktów zdobywanych przez 
kluby zrzeszenia w państwowym sys-
temie współzawodnictwa sportowe-
go dzieci i młodzieży.

 Udział Krajowego Zrzeszenia LZS 
 w systemie sportu młodzieżowego 
 w roku 2014 
Dorobek zrzeszenia 2014 r. to: 34 
253,99 pkt. zdobyte przez 723 kluby 

w 57 sportach. W 2013 r. 710 klubów 
uzyskało 33 643,90 pkt. w 57 sportach 
(systemem objętych jest 70 sportów). 
Zdobyte punkty wnoszą do dorobku 
całego sportu młodzieżowego 23,19% 
(w 2013 r. było to 22,67%).

Dyscypliny najpopularniejsze 
w zrzeszeniu (lekkoatletyka, kolar-
stwo, podnoszenie ciężarów, łucznic-
two, tenis stołowy, zapasy K i M, nar-
ciarstwo kl.), tzw. wiodące, wniosły 
w 2014 r. 22 693,88 punktów, co sta-
nowi 54,15% wkładu LZS w całkowity 
dorobek tych dyscyplin.

Wkład procentowy klubów LZS 
w dorobek dyscyplin zwanych wio-
dącymi w zrzeszeniu w roku bieżą-
cym wynosi: w zapasach K – 78,99%, 
w kolarstwie – 77,44%, w zapasach 
w st. wol. M – 63,4%, w łucznictwie – 
63,27%, w podnoszeniu ciężarów – 
71,22%, w zapasach st. kl. – 53,39%, 
w tenisie stołowym – 45,47%, w lekko-
atletyce – 39,83%, w narciarstwie kla-
sycznym – 42,5%. Ilościowy udział klu-
bów w liczbie punktujących ogółem 
jest również wysoki i wynosi od po-
nad 50% do ponad 70%.

Dorobek poszczególnych katego-
rii wiekowych w Zrzeszeniu LZS wy-
gląda następująco: Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski – 25,55%, Mistrzostwa 
Polski Juniorów – 28,68%, Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych – 23,60%, 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików – 22,14%. Te wskaźniki świad-
czą o równomiernej pracy szkoleniowej 
klubów LZS ze wszystkimi kategoriami 
wiekowymi.

Na liście 200 najlepszych klubów 
w Polsce znalazły się w 2014 r. 52 klu-
by, zaś w pierwszej setce – 22 kluby. 
Najwyżej plasują się: ALKS Stal Gru-
dziądz – 8 miejsce, KS Podlasie Biały-
stok – 13, KS Agros Zamość – 15, WLKS 
Nowe Iganie – 23, LKS Łucznik Żywiec 
– 35 i KS Społem Łódź – 36 miejsc.

 Sukcesy najlepszych zawodników 
 zrzeszenia 
W tym roku zawodnicy występujący 
w barwach klubów zrzeszonych w Lu-
dowych Zespołach Sportowych odno-
sili wielkie sukcesy na arenie między-
narodowej. Efektem tego jest m.in. 
nominacja 8 naszych sportowców 
i 5 wychowanków w plebiscycie „Prze-
glądu Sportowego” na najlepszego 
sportowca w Polsce w roku 2014.

Nominacje reprezentantów
naszych klubów:
1. Katarzyna Bachleda-Curuś, Lu-

iza Złotkowska (obie LKS Poroniec 
Poronin), Natalia Czerwonka i Ka-
tarzyna Woźniak – srebrne meda-
listki Igrzysk Olimpijskich w Soczi 
w łyżwiarstwie szybkim w rywali-
zacji drużynowej

2. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawi-
ca Domaniewice) – złoty medalista 
olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie 
szybkim (1500 m i drużyna)

3. Konrad Niedźwiedzki, Jan Szy-
mański (LKS Poroniec Poronin), 
Zbigniew Bródka – brązowi me-
daliści Igrzysk Olimpijskich w So-
czi w łyżwiarstwie szybkim (wyścig 
drużynowy)

4. Paweł Fajdek (KS Agros Zamość) 
– wicemistrz Europy w rzucie mło-
tem z Zurychu, nowy rekordzista 
Polski

5. Kamila Lićwinko (KS Podlasie Bia-
łystok) – halowa mistrzyni świata 
w skoku wzwyż z Sopotu

6. Adrian Zieliński (MGLKS Tarpan 
Mrocza) – mistrz Europy w podno-
szeniu ciężarów w kat. 94 kg

Nominacje wychowanków
i byłych zawodników klubów LZS:
1. Adam Kszczot (rozpoczynał ka-

rierę w LZS Mniszków) – mistrz Eu-
ropy z Zurychu na 800 m i halowy 
wicemistrz świata

2. Michał Kwiatkowski (wychowa-
nek UKS Żak Gronowo i TKK Pacific 
Toruń) – pierwszy polski zawodo-
wy mistrz świata w kolarstwie

3. Rafał Majka (wychowanek WLKS 
Krakus Swoszowice) – wygrał dwa 
etapy Tour de France i jako pierw-
szy polski kolarz wygrał klasyfika-

cję górską tego wyścigu, wygrał 
także wyścig Tour de Pologne

4. Iwona Matkowska (przez wiele 
lat reprezentowała KS Agros Żary) 
– srebrna medalistka w zapasach 
z MŚ w Taszkiencie w kat. 48 kg

5. Kamil Stoch (wychowanek i za-
wodnik LKS Ząb i LKS Poroniec Po-
ronin) – dwukrotny mistrz olim-
pijski z Soczi, po raz pierwszy 
w karierze wygrał klasyfikację ge-
neralną Pucharu Świata w skokach 
narciarskich
Gdy piszę te słowa, nie wiadomo, 

kto wygra plebiscyt, ale mam nadzie-
ję, że w „10” znajdzie się miejsce dla 
kilkorga tu wymienionych.

 Sport dla wszystkich 
W działaniach Krajowego Zrzesze-
nia LZS równie ważną rolę jak sport 
wyczynowy pełni sport masowy, po-
wszechny. W całym kraju, na szczeblu 
wsi, gminy, powiatu i województwa 
nasze ogniwa i kluby organizują setki 
tysięcy imprez sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych, jednym słowem 
namawiają dzieci, młodzież, dorosłych 
i osoby starsze do szeroko pojętej ak-
tywności fizycznej.

W 2014 r., w ramach wspomnia-
nych wcześniej publicznych zadań 
zleconych KZ LZS zorganizował „Spor-
towe wakacje” dla 110 uczestników (3 
obozy w Mielnie), dla 5879 uczestni-
ków (dzieci i młodzież) zorganizowa-
no 15 imprez sportowych w ramach 
akcji „Lato z LZS”, przeprowadzono 241 
imprez eliminacyjnych i regionalnych 
w ramach zadania Ogólnopolskie Ma-
sowe Imprezy Sportowe LZS „Sport 
Dla Wszystkich”, w których uczestni-
czyło 80 000 osób, zorganizowano 7 fi-
nałów centralnych imprez masowych, 
w tym Igrzyska LZS, turnieje „Piłkarska 
Kadra Czeka” Chłopców i Dziewcząt 
(Duża i Mała), turniej o Złotą Wieżę, 
biegi przełajowe, Rodzinne Rozgrywki 
Sportowe i Rozgrywki Sportowe LZS 
dla seniorów (dla 3000 uczestników), 
zorganizowano 10 ogólnopolskich 
imprez turystycznych (wzięło w nich 
udział 1296 osób), prowadzono dzia-
łalność sportowo-turystyczną w szko-

Biegi dziecięce „Uzależnieni od sportu”

Biała Podlaska – mistrzostwa Z LZS w la
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niejszych problemów współczesne-
go świata. Już dawno, bo 10 lat temu 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) 
ogłosiła globalną epidemię otyłości. 
Co piąty Polak jest otyły. Nic dziwne-
go, że na dwie nasze imprezy cen-
tralne zorganizowane we wrześniu 
w Mielnie i w październiku w Zakopa-
nem było więcej chętnych niż miejsc.
Każda impreza składała się
z trzech bloków:
1. szkolenia z zakresu przeciwdziała-

nia nadwadze i otyłości, właściwe-
go odżywiania i społecznych skut-
ków otyłości,

2. zawodów sportowych,
3. aktywnego programu turystycz-

nego – wycieczki piesze z kijami 
do Słowińskiego Parku Narodowe-
go i do Morskiego Oka.
Ogółem w dwóch imprezach 

wzięło udział 180 uczestników.
W ramach tego samego zadania 

realizowany był projekt „Aktywny se-
nior LZS”. W 10 województwach w 31 
grupach ćwiczyło wspólnie 818 osób. 
Oto co pisali o udziale w tym progra-
mie uczestnicy z Grajewa: Uczestni-
czymy w zajęciach ogólnorozwojowych 
poprawiających sprawność fizyczną 
z nastawieniem na wzmocnienie mię-
śni kręgosłupa i mięśni okołokręgosłu-
powych, które odbywają się w Zespole 
Szkół Nr 2 w Grajewie dwa razy w tygo-
dniu, a prowadzącym jest mgr rehabili-
tacji Marcin Składanek. Spotykamy się 
także raz w tygodniu na świeżym po-
wietrzu. Wówczas w ramach wolonta-
riatu realizujemy program rekreacyjny 
i krajoznawczy. Zajęcia w plenerze mają 
charakter otwarty i rodzinny. Dużym za-
interesowaniem naszej grupy cieszą się 
wycieczki rekreacyjne połączone z po-
znawaniem naszej małej lokalnej ojczy-
zny. Zrealizowaliśmy już m.in.: zajęcia 
na siłowni, nordic walking, wyciecz-
kę rowerową, wycieczki krajoznawcze. 
Nasza grupa zintegrowała się, seniorzy 
mają ciekawe pomysły na kolejne spo-
tkania. Uczymy się od siebie wzajemnie 
i oczywiście wspominamy, jak to daw-

łach rolniczych – w różnego rodzaju 
imprezach wzięło udział 15 700 osób.

O jednej imprezie warto wspo-
mnieć szerzej. W 2014 r. Ogólnopolski 
Turniej „Piłkarska Kadra Czeka” chłop-
ców obchodził jubileusz 30-lecia istnie-
nia, sierpniowy finał centralny w Słubi-
cach miał więc wyjątkowy charakter. 
Turniej odbywał się pod patronatem 
ministra edukacji i TVP Sport. Na stro-
nie internetowej (www.lzs.pl) zamiesz-
czono w miarę szczegółową historię 
turnieju, dodatkowo opracowano jej 
skróconą formę w postaci kolorowe-
go biuletynu, zamieszczonego rów-
nież przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki na swojej stronie internetowej. 12 
października 2014 r. TVP Regionalna 
nadała 15-minutowy materiał wspo-
mnieniowy o turnieju i twórcy progra-
mu „Piłkarska Kadra Czeka” – redakto-
rze Adamie Gocelu.

Co roku w rozgrywkach turniejo-
wych na wszystkich szczeblach bierze 
udział od 40-50 tys. młodych piłkarzy, 
co przez 30 lat daje imponujący wynik 
– ponad milion dwustu uczestników! 
Choć przecież wyrosła nam potężna 
konkurencja – Tymbark Cup, Coca-

niej w LZS bywało. Nic dodać nic ująć.
Po raz pierwszy od kilku lat zor-

ganizowana została też konferencja 
szkoleniowa 12-13 grudnia w Warsza-
wie – tym razem poświęcona aktyw-
ności osób starszych i walce z nadwa-
gą i otyłością, a partnerem była prof. 
Ewa Kozdroń i jej Europejskie Stowa-
rzyszenie Promocji Aktywności Ru-
chowej 50+. Podczas niej szukaliśmy 
odpowiedzi na pytania: jak przekonać 
rówieśników do maszerowania, biega-
nia, jazdy na rowerze, gimnastyki czy 
pływania? Jaką rolę może w zachę-
caniu do uprawiania rekreacji pełnić 
organizacja sportowa? Jak zachęcić 
osoby starsze do wolontariatu spor-
towego? Uczestnicy konferencji jako 
pierwsi dostali wydaną przez KZ LZS 
publikację „Aktywność dla Zdrowia – 
Prosty lek”, składającą się z poradnika 
i zestawu ćwiczeń dla seniorów. Mogą 
z niej korzystać instruktorzy, animato-
rzy sportu, ale również każdy, kto chce 
„dodawać życie do lat, nie tylko lata 
do życia”.

 Sport powszechny otwarty 
 dla kobiet – pozwól im działać 
Taki tytuł nosi projekt realizowany 
przez KZ LZS w partnerstwie z Fun-
dacją Volunteers for Sport, który po-
trwa od września 2014 do czerwca 
2016 r. Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu „Obywatele dla Demo-
kracji”, prowadzonego przez Funda-
cję Stefana Batorego we współpracy 
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, 
finansowanego ze środków Mechani-
zmu Finansowego EOG (Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego) z siedzi-
bą w Brukseli.

Projekt złożony przez naszego 
partnera został bardzo wysoko ocenio-
ny w konkursie ofert. Dotyczy on wy-
pracowania polityki antydyskrymina-
cyjnej ze względu na płeć dla polskich 
organizacji pozarządowych działają-
cych w zakresie sportu powszechne-
go i wdrożenie jej w 6 organizacjach. 
Przygotowany zostanie także podręcz-

Cola Cup czy Turniej Orlika. Zgodnie 
ze statystykami w 30 finałach central-
nych grało 256 drużyn, 6 piłkarzy bio-
rących udział w naszym turnieju grało 
później w liczących się klubach w kra-
ju i za granicą, byli to: Jerzy Brzęczek, 
Rafał Zbigniew Kaczmarczyk, Piot Mo-
sór, Jan Woś, Rafał Niżnik, Seweryn 
Garncarczyk. Tysiące innych w druży-
nach I, II i III ligi. Nie powinno to dzi-
wić, bo piłka nożna to najpopularniej-
szy sport w naszym zrzeszeniu.

 Konkurs „Sportowa Gwiazda” 
15 listopada 2014 r. na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie odbyła się uro-
czystość podsumowania i wręczenia 
nagród laureatom konkursu „Sporto-
wa Gwiazda” – na najlepsze projekty 
upowszechniające sport dla wszyst-
kich w środowisku wiejskim. Do War-
szawy przyjechali przedstawiciele 32 
nagrodzonych inicjatyw. Była to 6. edy-
cja tego konkursu. W sumie wpłynę-
ło 98 projektów z 16 województw. Ko-
misje wojewódzkich zrzeszeń wybrały 
dwie najlepsze inicjatywy ze swoje-
go terenu, Komisja Krajowa uszerego-
wała je od 1 do 32 miejsca, co wiąza-
ło się z wielkością nagrody (od 15 do 4 
tys. zł na sprzęt sportowy). Trzy pierw-
sze miejsca w konkursie zajęli: LUKS 
Gryf Bujny (woj. łódzkie), Stowarzysze-
nie Sportowe LKS „Fortuna Obora” (woj. 
dolnośląskie) i GLKS „Granica” Lubycza 
Królewska (woj. lubelskie).

 Nowe projekty 
Zrealizowane w 2014 r. nowe projekty 
związane były głównie z aktywnością 

nik wdrażania tej polityki. Drugim part-
nerem tego projektu jest islandzka or-
ganizacja Icelandic Youth Association 
(odpowiednik LZS i SZS). W kraju tym 
równość ze względu na płeć w każdym 
aspekcie życia społecznego jest jedną 
z najważniejszych wartości.

Czy w polskim sporcie i w organi-
zacjach z nim związanych istnieje dys-
kryminacja kobiet? Odpowiedź brzmi 
najczęściej: nic podobnego nie ma 
miejsca. Przeczą temu jednak liczby. 
W 17-osobowym prezydium PKOl są 
dwie kobiety, w 60-osobowym zarzą-
dzie cztery, podobnie jest w polskich 
związkach sportowych, np. w PZPN 
nie ma żadnej, mimo że piłka nożna 
kobiet jest coraz bardziej popularna, 
90% polskich trenerów to mężczyź-
ni itp. Nasz wspólny projekt ma m.in. 
odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 
tak jest? A także na pytanie: dlaczego 
aktywność fizyczna wśród kobiet jest 
niższa niż wśród mężczyzn. Problem 
ten nie został jak dotąd podjęty przez 
żadną z organizacji i instytucji publicz-
nych w Polsce.

Realizacja I etapu w 2014 r. polega-
ła na opracowaniu koncepcji badaw-
czej, według której przeprowadzane 
są badania fokusowe nad formalnymi 
i nieformalnymi praktykami dyskry-
minującymi kobiety w polskich poza-
rządowych organizacjach sportu po-
wszechnego.

■ Iwona Derlatka
www.lzs.pl

fizyczną osób starszych i profilaktyką 
prozdrowotną. Żyjemy coraz dłużej – 
w Polsce mężczyźni przeciętnie żyją 71 
lat, kobiety 80 – ale ważne jest przede 
wszystkim to, by próg niesprawności 
fizycznej i intelektualnej związanej ze 
starością przekroczyć jak najpóźniej. 
Jednym z podstawowych elementów, 
który może nam w tym pomóc, jest ak-
tywność fizyczna. Gdyby spytać jednak 
o to, jakie jest hasło profilaktyki staro-
ści, odpowiedź znałoby niewiele osób. 
A brzmi ono: „dodawaj życie do lat, nie 
tylko lata do życia”. Krótkie i piękne 
sformułowanie. Tylko czy rozumiemy 
jego sens? Bo co się za nim kryje? Pro-
test przeciwko smutnej starości, zachę-
ta do aktywnego życia do późnej staro-
ści. Tylko tyle i aż tyle.

Do tej pory najważniejszym statu-
towym celem naszego stowarzysze-
nia było wspieranie i rozwijanie kul-
tury fizycznej i sportu w środowisku 
wiejskim ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży. Ale też 
Krajowe Zrzeszenie LZS od lat w mia-
rę posiadanych środków podejmowa-
ło działania na rzecz osób starszych, 
organizując różnego rodzaju impre-
zy dla rodzin z udziałem seniorów. 
Dziś otwieramy się szerzej na potrze-
by osób starszych, których w całym 
kraju przybywa, w tym na wsi. Chce-
my opracować własne projekty wpi-
sujące się w programy rządowe, które 
promować będą prozdrowotne, spo-
łeczne i edukacyjne wartości rekreacji 
osób starszych. Poczyniliśmy już w tej 
działalności pierwsze kroki.

Zorganizowaliśmy dwa szkole-
nia „Lepsza jesień życia na sportowo” 
przygotowujące seniorów – animato-
rów do upowszechniania modelu ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. 
Pierwsze odbyło się w maju w Mielnie, 
a drugie we wrześniu w Sonnie k. Łań-
cuta. W sumie przeszkoliliśmy 56 osób 
z 9 województw.

„Bądź aktywny – trzymaj wagę” 
to projekt zrealizowany w ramach za-
dania Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki „Aktywność Fizyczna Osób Star-
szych i Przeciwdziałanie Nadwadze 
i Otyłości”. Otyłość to jeden z najważ-

Hasło profilaktyki starości: dodawaj życie do lat, nie tylko lata do życia. Ważne jest przede wszystkim to, by 
próg niesprawności fizycznej i intelektualnej związanej ze starością przekroczyć jak najpóźniej

Mielno 2014
Zakopane 2014

Siłownia na świeżym powietrzu
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łyby większe, ale wielu potencjalnych 
medalistów nie wyjechało na zawody 
z prozaicznego powodu – braku środ-
ków finansowych. Mamy nadzieję, że 
brak pieniędzy nie będzie przeszkodą 
w  przyjeździe do Torunia. Wprawdzie 
opłata startowa w wysokości 50 euro 
za pierwszą konkurencję i 18 euro za 
każdą następną nie jest mała, ale prze-
cież koszty podróży i  zakwaterowa-
nia są nieporównywalnie mniejsze 
niż za granicą. Tym bardziej że posia-
damy jeszcze tanie noclegi w interna-
tach dla zawodników polskich. Zapra-
szam więc do zgłaszania się do startu. 
Mistrzostwa rozpoczną się 23 marca 
2015 r., ale termin przyjmowania zgło-
szeń upływa 18 stycznia 2015 r.

Decyzję o starcie podjęli już utytu-
łowani weterani, wielokrotni mistrzo-
wie Polski, Europy i  Świata, np. Zofia 
Więciorkowska i  Czesław Roszczak 
– tegoroczni laureaci Lauru Królowej 
Sportu. Ale takie decyzje podjęło jesz-
cze więcej osób, które nigdy w zawo-
dach takiej rangi nie uczestniczyły. 
O starcie po latach przerwy zdecydo-
wały gwiazdy polskiej lekkoatletyki, 
takie jak Ludwika Chewińska (od 38 
lat rekordzistka Polski w  pchnięciu 
kulą), Paweł Czapiewski (rekordzista 
Polski w  biegu na 800 m), Piotr Dłu-
gosielski (były świetny 400-metro-
wiec), Artur Kohutek (świetny nie-
gdyś płotkarz), Sebastian Chmara 
(najlepszy polski wieloboista) czy star-

Jedni robią to prawie całe życie 
i walczą o medale, by usłyszeć na swo-
ją cześć Mazurka Dąbrowskiego i czę-
sto im się to udaje. Inni zaczęli w wieku 
bardzo jak na sportowca zaawanso-
wanym, np. 50, 60 lat, jeszcze inni po 
przejściu na emeryturę, ale rekord po-
bił Stanisław Kowalski ze Świdnicy, 
który w  maju 2014 r., mając 104 lata, 
postanowił pobić rekord świata w bie-
gu na 100 m. Nie udało się, ale usta-
nowił rekord Europy i postanowił wy-
startować w  mistrzostwach Europy 
w Toruniu w 2015 r.

Sport weterański to sport dla 
wszystkich. Wystarczy, że zaintereso-
wany w  dniu rozpoczęcia zawodów 
ma ukończone 35 lat, złoży oświad-
czenie, że jest zdrowy i przygotowany 
do startu w  zawodach, a  w  przypad-
ku wylosowania go podda się kontro-
li antydopingowej. Jedyną przeszko-
dą może być konieczność wniesienia 
opłaty startowej. Sportowcy wetera-
ni bowiem w  całości ponoszą koszty 
uczestnictwa w zawodach.

tujący jeszcze wyczynowo Grzegorz 
Sudoł. Grzegorz Sudoł jako pierw-
szy czynnie uprawiający jeszcze chód 
sportowy, przygotowujący się do star-
tu w  kolejnej Olimpiadzie w  Rio, wy-
startował na Mistrzostwach Świata 
Weteranów w  Budapeszcie i  zdobył 
dla Polski złoty medal, wysłuchując 
w nagrodę z wielkim wzruszeniem na-
szego hymnu.

Swój start w mistrzostwach zgłosił 
trzykrotny uczestnik olimpiad w  wio-
ślarstwie Sławomir Kruszkowski, 
który po zakończeniu kariery zawod-
niczej i  krótkiej przerwie w  uprawia-
niu sportu postanowił sprawdzić się 
w  lekkoatletyce i  korzystając z  nada-
rzającej się okazji, zgłosił się do star-
tu w  toruńskich mistrzostwach. Nie 

Mimo tej niedogodności sport 
weterański jest coraz bardziej popu-
larny. Świadczy o  tym chociażby ro-
snąca liczba startujących zawodników 
w  kolejnych edycjach mistrzostw Eu-
ropy i świata. W pierwszych halowych 
mistrzostwach Europy w Birmingham 
(1997) startowało ponad 1200 osób.

Dla porównania podam, że 
w 2014 r. w Sopocie startowało ponad 
600 osób, a w 2013 r. w San Sebastian, 
w  mistrzostwach Europy weteranów 

mogę nie wspomnieć o  Przemysła-
wie Babiarzu, którego wszyscy zna-
my jako doskonałego dziennikarza 
sportowego, a teraz poznamy go jako 
sprintera. Przemek zgłosił już swój 
start. Czekamy na następne zgłosze-
nia, bo lekkoatletykę każdy uprawiać 
może i  jest to naprawdę sport dla 
wszystkich bez względu na wiek i sto-
pień wytrenowania.

Do zobaczenia w Toruniu.

■ Wacław Krankowski
Prezes PZWLA

Dyrektor Komitetu Organizacyjnego 
Mistrzostw Europy

Zdjęcia prezentujemy także
na 2. stronie okładki.

– 3263 osoby. To świadczy o  wielko-
ści imprezy, a  dodać trzeba, że śred-
nio każdy zawodnik startuje w dwóch 
konkurencjach – mamy zatem prawie 
7000 osobostartów.

W  Toruniu chcielibyśmy powitać 
przynajmniej 3500 osób. Mamy pięk-
ną, nową i  nowoczesną halę lekko-
atletyczną z  przetestowaną podczas 
Mistrzostw Świata w  Sopocie bieżnią. 
Zapraszamy zatem wszystkich, dla któ-
rych lekkoatletyka jest ważna w ich ży-
ciu do startu w  X Halowych Mistrzo-
stwach Europy Weteranów Lekkiej 
Atletyki. Jest szansa, aby za dużo mniej-
sze pieniądze – bo przecież u siebie – 
sprawdzić swoje możliwości i udowod-
nić sobie, że ciągle jesteśmy dobrzy 
i  niejednego jeszcze potrafimy poko-
nać. Następna taka okazja może będzie 
w 2019 r. Zamierzamy bowiem ubiegać 
się o prawo organizacji tym razem mi-
strzostw świata właśnie w 2019 r. i po-
nownie na toruńskiej hali. Żeby tak się 
stało, musimy udowodnić organizacyj-
nie i  pod względem sportowym, ale 
też liczebnością startujących Polaków, 
że na to zasługujemy.

Organizacyjnie damy radę, zgło-
szenia do startu należą do Państwa. 
Bardzo na Was liczymy. W  2014 r. 
zdobyliśmy 68 medali podczas mi-
strzostw Europy i świata, w tym 21 zło-
tych. Nasze zdobycze medalowe by-

W zawodach weterańskich startować każdy może. Zapowiedź
X Halowych Mistrzostw Europy Weteranów Lekkiej Atletyki,
Toruń, 23-28 marca 2015 r.

Od Birmingham do Torunia

Zofia Więciorkowska, 3 złote medale Izmir

I Konferencja Prasowa EMACI (European Masters Athletics Championships Indoor)

Spotkanie u ministra Andrzeja Biernata

Stanisław Kowalski (w środku) w Radomiu
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W  siedzibie TMGU na warszaw-
skiej Ochocie (przy ul. Białobrzeska 4a) 
zgromadzono już ponad 6 tys. książek 
i  czasopism i  wciąż napływają nowe. 
Podzielony na 13 działów księgozbiór 
obejmuje obok tak popularnych gier 
jak szachy, warcaby, brydż czy scrab-
ble również mniej znane, a nawet eg-
zotyczne: skata, go i shogi. Są też po-
zycje poświęcone historii gier, a nawet 
rozprawy naukowe.

– Granie to nie tylko zabawa, ale rów-
nież zjawisko kulturowe i  edukacyjne 
– podkreślił podczas otwarcia bibliote-
ki zastępca burmistrza dzielnicy Ocho-
ta m.st. Warszawy Krzysztof Kruk, któ-
ry objął patronat nad tą inicjatywą. 
– Cieszę się, że na Ochocie, na Szczę-
śliwicach jest o jeden klub więcej, któ-
ry promuje kształcącą rozrywkę. Kie-
dy rok temu podejmowałem decyzję 
o udostępnieniu tego lokalu na działal-
ność statutową TMGU, wiedziałem, że 
będzie to pożytek nie tylko dla grona 
pasjonatów, ale dla wszystkich miesz-
kańców naszej dzielnicy.

Jak poinformował prezes zarzą-
du TMGU Cezary Domińczak pla-
nuje się – w  perspektywie kilku lat 
– uruchomić następujące działy: gro-

ka informacji, edukacji i  kultury. Pre-
zes apeluje o pomoc w gromadzeniu 
zbiorów: – Jestem głęboko przekona-
ny, że w Państwa zbiorach znajdują się 
„niepotrzebne” pozycje lub brakuje 
miejsca na najnowsze wydawnictwa. 
Te starsze często utraciły aktualność, 

Stowarzyszenie Młodych Wiel-
kopolan we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Rodzin i  Osób Niepełno-
sprawnych Razem, Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Gnieźnie, Urzędem Gmi-
ny i Miasta, Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji oraz Szkołą Ponadpodstawową 
w Witkowie zorganizowało dla ponad 
350 osób imprezy integracyjne. Turniej 
Rodzin Sprawnych Inaczej został dofi-
nansowany ze środków Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich w  ramach Pro-
jektu Centra Inicjatyw Obywatelskich.

We wspólnych zawodach sporto-
wo-rekreacyjnych uczestniczyły dzie-
ci i  młodzież ze szkół specjalnych, 
domów pomocy społecznej, warszta-
tów terapii zajęciowej oraz seniorzy 
zrzeszeni w  organizacjach pozarzą-
dowych skupiających osoby z niepeł-
nosprawnościami. W imprezie uczest-
niczyło wielu zaproszonych gości, 
m.in. przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu gnieźnieńskie-
go, Gminy i Miasta Witkowo oraz jed-
nostek samorządowych. Strzeleckie 
Bractwo Kurkowe w Witkowie w  cza-
sie imprez przeprowadziło zawody 
strzeleckie w  trzech kategoriach (ko-
biety, mężczyźni, młodzież szkolna).

Imprezy prowadził Stanisław Do-
laciński – wiceprezes SMW wspól-

madzenia i  wymiany wydawnictw, 
wypożyczalnię i  czytelnię, dział wy-
staw, wydawnictwa własne, powie-
larnię i  digitalizację oraz antykwa-
riat. W  planach jest także stworzenie 
„wirtualnego muzeum gier”. Według 
prezesa Domińczaka biblioteka ma 
łączyć tradycję i  nowoczesność, gro-
madzić, przechowywać i udostępniać 
piśmiennictwo w  formie drukowanej 
i  cyfrowej. Ma pełnić funkcję ośrod-

nie z wolontariuszami stowarzyszenia 
oraz Wielkopolskiego Samorządowe-
go Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gnieźnie.

W  XVII Regionalnej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych uczestni-
czyło 7 drużyn, startując w  konku-
rencjach: bieg na 40 m (dziewczęta 

i chłopcy), skok w dal z miejsca (dziew-
częta i  chłopcy), rzut piłką do kosza, 
rzut ringo, rzut piłką lekarską (dziew-
częta i  chłopcy), rzut lotką, sztafeta 
4x30 m, przeciąganie liny, wyścig sa-

ale są cennym źródłem dla studentów, 
publicystów i badaczy. Apelujemy też 
do klubów sportów intelektualnych 
o przekazywanie dubletów.

W  uroczystości otwarcia bibliote-
ki uczestniczyło kilkadziesiąt osób zaj-
mujących się tematyką gier i rozrywek 
umysłowych. Spotkanie uświetnili za-
proszeni goście: Krzysztof Kruk – za-
stępca burmistrza dzielnicy Ochota, 
Wojciech Pjianowski – dziennikarz, 
wybitny autorytet w  tej dziedzinie, 
Andrzej Orłow – były prezes (po-
nad 20 lat) Polskiego Związku Brydża 
Sportowego, Artur Górski – prezes 
fundacji Groteka oraz Sławomir Sa-
wicki – wiceprezes IPN, pasjonat sza-
chów i innych gier edukacyjnych.

Towarzystwo Miłośników Gier 
Umysłowych prowadzi działalność od 
22 lat. W tym czasie zorganizowało kil-
kaset turniejów i  mistrzostw w  róż-
nych grach, m.in. mistrzostwa Polski 
w rozwiązywaniu łamigłówek, w war-
cabach polskich, warcabach tureckich 
o Otello. Wspiera inne kluby, szczegól-
nie z małych miejscowości, szkoli „ani-
matorów gier i rozrywek umysłowych”. 
Skupia autorów gier i literatury tema-
tycznej, graczy, sędziów, trenerów 
i pedagogów.

■ Ireneusz Łukasik

modzielny wózków na 20 m, rzut wo-
reczkiem do kosza.

Klasyfikacja generalna XVII Regio-
nalnej Olimpiady Osób Niepełno-
sprawnych
I miejsce – SOSW nr 2 Gniezno, 315 pkt.
II miejsce – WTZ Kłecko, 213 pkt.
III miejsce – WTZ Gniezno, 123 pkt.
IV miejsce – WTZ Jarocin, 110 pkt.
V miejsce – SP nr 14 Gniezno, 65 pkt.
VI miejsce – ŚDŚ Trzemeszno, 47 pkt.
VII miejsce – ZDPS Wieleń, 29 pkt.

W  ramach XV Turnieju Rodzin 
Sprawnych Inaczej rozegrano konku-
rencje: rzut kośćmi, rzut woreczkiem, 
kręgle, ringo, dart, rzut do kosza, rzut 
do okręgów, quiz wiedzy.

Klasyfikacja końcowa XV Regionalne-
go Turnieju Rodzin Sprawnych Inaczej
I  miejsce – rodzina Schrama, Promyk 
Trzemeszno, 70 pkt.
II miejsce – rodzina Amazonki, Gnieź-
nieńskie Stowarzyszenie Amazonek, 
42 pkt.
III miejsce – rodzina Kuszak, Stowarzy-
szenie Słoneczny Promyk Kiszkowo, 
41 pkt.
IV miejsce – rodzina Radka, PZEiR 
Gniezno, 38 pkt.
V miejsce – rodzina Grześkowiak, 
WZINR Gniezno, 37 pkt.
VI miejsce – rodzina Kościelniak, Sto-
warzyszenie Słoneczny Promyk Kisz-
kowo, 34 pkt.

■ Stanisław Dolaciński

Imprezy integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami,
12 października 2014 r. w Witkowie

Uroczyście, z przecięciem wstęgi Towarzystwo Miłośników 
Gier Umysłowych otworzyło 10 października 2014 r. bibliotekę 
i archiwum specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, 
zabaw i rozrywek umysłowych

XVII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
XV Regionalny Turniej Rodzin Sprawnych Inaczej

Specjalistyczna biblioteka TMGU
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Sport w służbie młodzieży
Jubileusz 200-lecia urodzin założyciela Towarzystwa Salezjańskie-
go św. Jana Bosko jest dobrą okazją, aby przedstawić działania ko-
lejnych generacji jego uczniów

„Szczególną cechą systemu wycho-
wawczego św. Jana Bosko sdb jest jego 
geneza, która nie wynika z intelektual-
no-teoretycznych analiz, ale jest konse-
kwencją praktyki społecznej skierowa-
nej do młodzieży, zwłaszcza biednej, 
zaniedbanej i pochodzącej z rodzin nie-
wydolnych wychowawczo, a nierzadko 
patologicznych. Owa praktyka polegała 
na niesieniu pomocy »pokrzywdzonej 
przez los« młodzieży, która nie miała 
gdzie mieszkać, co jeść, w co się ubrać. 
Nie posiadała też podstawowych kom-
petencji edukacyjnych, zawodowych, 
intelektualnych, kulturowych i spo-
łecznych” [Z. Dziubiński (2014), „Sport 
w perspektywie salezjańskiej”, AWF/SA-
LOS RP, Warszawa, s. 9].

Jubileusz 200-lecia urodzin zało-
życiela Towarzystwa Salezjańskiego 
św. Jana Bosko jest dobrą okazją, aby 
przedstawić choć w ograniczonym 
wymiarze działania kolejnych genera-
cji jego uczniów, którzy wykorzystują 
sport w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Światowe Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej

Od 30 kwiet-
nia do 5 maja 
2014 r. w Bra-
tysławie (Sło-
wacja) odbyły 
się XXV Świa-
towe Igrzyska 

Młodzieży Salezjańskiej (ŚIMS). Igrzy-
skom towarzyszyło motto: It’s all abo-
ut the spirit – In game and life as well 
(Wszystko jest kwestią ducha – w grze 
jak w życiu). Dla salezjanów ze Słowa-
cji były one ważnym elementem ob-
chodów 90-lecia ich obecności w tym 
kraju. Wzięło w nich udział ponad 1300 

skie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. 
Wzięło w nich udział blisko 1000 za-
wodników z całej Polski, z pięciu in-
spektorii: krakowskiej, warszawskiej, 
pilskiej, wrocławskiej i warszawsko-
-wrocławskiej sióstr) oraz 28 sto-
warzyszeń lokalnych, którzy za-
kwalifikowali się do rzeszowskiego 
finału w wyniku całorocznych eli-
minacji. Uczestnicy (dziewczęta 
i chłopcy) rywalizowali w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (kat. A – 1997 
i młodsi, kat. B – 1999 i młodsi) w na-
stępujących dyscyplinach: koszyków-
ka, piłka nożna, piłka siatkowa i tenis 
stołowy.

Organizatorem igrzysk było Sto-
warzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej „Don Bosco” 
w Rzeszowie, zaś personalnie ks. 
Kazimierz Drozd – proboszcz para-
fii pw. Opatrzności Bożej w Rzeszo-
wie, człowiek o wielkim sercu, za-
angażowany w wychowanie dzieci 
i młodzieży. Patronatem honoro-
wym igrzyska objęli: minister sportu 
i turystyki Andrzej Biernat, marsza-
łek województwa podkarpackiego 
Władysław Ortyl, prezydent miasta 
Rzeszowa Tadeusz Ferenc, biskup 
rzeszowski Jan Wątroba oraz prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Andrzej Kraśnicki.

19 września 2014 r. na rynku w Rze-
szowie, z udziałem władz samorządo-
wych, sponsorów, salezjanów i sale-
zjanek, członków zarządu SALOS RP 
oraz mieszkańców Rzeszowa odbyło 
się uroczyste otwarcie igrzysk, które-
go dokonał prof. Zbigniew Dziubiński. 
Wystąpił także zespół taneczno-akro-
batyczny PYZA z Albigowej. Spotkanie 
zakończyło się modlitwami wieczor-
nymi, słówkiem na dobranoc i błogo-
sławieństwem.

Uczestnicy igrzysk wzięli udział 
w uroczystej mszy św. w kościele sa-
lezjańskim, której przewodniczył i wy-
głosił kazanie ks. biskup ordynariusz 
rzeszowski Jan Wątroba. Po mszy św. 
zawodnicy uczestniczyli w pokazie 
fontann.

21 września (niedziela) rozegra-
no finały. Zakończenia igrzysk do-

zawodników i 200 wolontariuszy z 11 
krajów: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, 
Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Polski, 
Słowacji, Słowenii i Włoch. Reprezen-
tację Polski stanowiło 105 zawodni-
ków i zawodniczek z następujących 
stowarzyszeń: SL SALOS Dzierżoniów, 
SL SALOS Płock, SL SALOS Rzeszów, SL 
SALOS Sępopol, SL SALOS Słupsk i SL 
SALOS Suwałki. Dziewczęta i chłop-
cy rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych (kat. A – 1996 i młodsi, kat. 
B – 1998 i młodsi) i czterech następu-
jących dyscyplinach sportowych: ko-
szykówka, piłka nożna 11- i 5-osobowa 
chłopców i 8-osobowa dziewcząt, piłka 
siatkowa i tenis stołowy.

Rozpoczęcie igrzysk było na żywo 
transmitowane przez chrześcijań-
ską telewizję Republiki Czeskiej – TV 
Noe. Podczas uroczystości otwarcia 
inspektor słowackich salezjanów, ks. 
Karol Manik mówił: – Pozdrawiam ser-
decznie wszystkich przyjaciół księdza 
Bosko, kochających sport i uczestni-
czących w igrzyskach. Nie mogę się 
doczekać spotkania z wami, aby po-
znać świadectwo waszego życia, śle-
dzić waszą rywalizację, a także oddać 
chwałę Bogu poprzez sport, przyjaźń 
i młodzieżową radość. Witajcie. W uro-
czystości wzięli udział m.in. amba-
sadorowie państw uczestniczących 
w igrzyskach.

2 maja polska reprezentacja zo-
stała przyjęta przez ambasadora RP 
w Bratysławie, Tomasza Chłonia, a 3 
maja, w uroczystość Królowej Polski 
wzięła udział w mszy św. pod prze-
wodnictwem krajowego duszpasterza 
sportowców ks. Edwarda Plenia sdb. 
Msza była okazją do dziękczynienia za 
kanonizację papieża, św. Jana Pawła II, 

konał i podziękował organizatorom, 
wolontariuszom, władzom samorzą-
dowym, sponsorom, trenerom i ani-
matorom ks. Edward Pleń sdb, krajo-
wy duszpasterz sportowców. Puchar 
fair play prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego 
otrzymała drużyna siatkarzy młod-
szych z SL SALOS Ostróda św. Domi-
nik Savio.

Oto zwycięzcy w poszczególnych dys-
cyplinach i kategoriach wiekowych:
koszykówka dziewcząt
kat. A – SL SALOS Dobieszczyzna, kat. 
B – SL SALOS Szczecin
koszykówka chłopców
kat. A – SL SALOS Suwałki, kat. B – SL 
SALOS Nowa Ruda
piłka nożna chłopców
kat. A – SL SALOS Rzeszów, kat. B – SL 
SALOS Lublin
piłka siatkowa dziewcząt
kat. A – SL SALOS Lublin, kat. B SL SA-
LOS – Kielce
piłka siatkowa chłopców
kat. A – SL SALOS Rzeszów, kat. B – SL 
SALOS Rzeszów
tenis stołowy dziewcząt
gra pojedyncza
kat. A – Kamila Nowosadko (SL SALOS 
Suwałki), kat. B – Magdalena Siemień-
ska (SL SALOS Płock)
tenis stołowy dziewcząt
gra podwójna
kat. A – Kamila Nowosadko, Oliwia Ho-
łubowicz (SL SALOS Suwałki), kat B – 
Magdalena Siemińska, Milena Dyja (SL 
SALOS Płock)
tenis stołowy chłopców
gra pojedyncza
kat. A – Maciej Kościak (SL SALOS 
Dzierżoniów), kat. B – Bartosz Pasz-
kowski (SL SALOS Dzierżoniów)
tenis stołowy chłopców
gra podwójna
kat. A – Maciej Kościak, Krystian Ma-
ciuszek (SL SALOS Dzierżoniów), kat. B 
– Łukasz Jaroszewski, Dominik Lewan-
dowski (SL SALOS Płock)

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Salezjańskiej w 2015 r. odbędą 
się w Katowicach/Gliwicach.

wielkiego orędownika sportu oraz 
twórcy humanistycznej i teologicznej 
koncepcji sportu.

4 maja niedzielnej mszy św. prze-
wodniczył generał salezjanów ks. 
Pascual Chavez sdb, który wygłosił ho-
milię na temat roli sportu w wychowa-
niu młodzieży na uczciwych obywateli 
i dobrych chrześcijan. Po mszy św. ks. 
Edward Pleń sdb, uczestnik VI Igrzysk 
Olimpijskich, wręczył ks. Pascualowi 
znaczki złotych medalistów z Soczi 
i medaliki św. Jana Bosko i Matki Bo-
żej Wspomożycielki Wiernych – takie, 
jakie otrzymali od niego członkowie 
polskiej reprezentacji na igrzyskach 
w Soczi. Warte podkreślenia jest także 
to, że oglądał on mecz finałowy w pił-
kę siatkową chłopców w kat. A pomię-
dzy SL SALOS Rzeszów i SL SALOS 
Płock, zakończony zwycięstwem siat-
karzy z Rzeszowa.

Igrzyska są obecne w świecie cy-
frowym. Została uruchomiona spe-
cjalna strona internetowa w języku 
angielskim i założone profile w sie-
ciach społecznościowych, takich jak 
Facebook, Twitter, YouTube i Flickr.

Reprezentanci Polski spisali się na 
igrzyskach bardzo dobrze, bowiem 
pierwsze miejsca zdobyli: siatkarze SL 
SALOS Rzeszów, koszykarki SL SALOS 
Słupsk i tenisistka Monika Opanowska 
z SL SALOS Suwałki.

XXVI Światowe Igrzyska Młodzie-
ży Salezjańskiej odbędą się w Tury-
nie (Włochy) od 29 kwietnia do 4 maja 
2015 r. Będą one połączone z obcho-
dami jubileuszu 200. rocznicy urodzin 
św. Jana Bosko sdb.

Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej

19-21 września 2014 r. w Rze-
szowie odbyły się XXII Ogólnopol-

Ogólnopolskie Rozgrywki 
Salezjańskich Animatorów 
Sportowych

3-5 października 2014 r. w Pie-
szycach przy wsparciu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Spółki Totaliza-
tor Sportowy odbyły się XVII Ogólno-
polskie Rozgrywki Salezjańskich Ani-
matorów Sportowych. Organizatorem 
rozgrywek było Stowarzyszenie Lo-
kalne Salezjańskiej Organizacji Spor-
towej w Pieszycach, które w 2014 r. 
obchodziło jubileusz 20-lecia, z jej 
prezesem Krzysztofem Jankowskim 
na czele. Wzięło w nich udział ponad 
130 salezjańskich animatorów sporto-
wych (prezesów, członków zarządów, 
trenerów, księży i sióstr) z całej Polski.

3 października w Zamku w Pieszy-
cach odbyło się uroczyste otwarcie, na 
którym obecni byli m.in. przedstawi-
ciele administracji samorządowej mia-
sta, salezjanie, salezjanki i mieszkań-
cy Pieszyc. Otwarcie uświetnił zespół 
przedszkolaków z Garbowa prowa-
dzony przez siostry salezjanki. Po uro-
czystym rozpoczęciu odbyło się po-
siedzenie zarządu krajowego SALOS 
RP. Zarząd podjął kilka ważnych de-
cyzji. Przyjął nowe regulaminy imprez 
ogólnopolskich i inspektorialnych, po-
szerzył rozgrywki o nowe dyscypliny: 
piłkę nożną 6-osobową w trzech kate-
goriach wiekowych dziewcząt i chłop-
ców. Prezes poinformował zebranych 
o ważnym wydarzeniu, a mianowicie 
o sympozjum naukowym z okazji 200. 
rocznicy urodzin św. Jana Bosko sdb 
„Wychowanie i sport w ujęciu ks. Bo-
sko”, zaplanowanym w Warszawie 13 
grudnia 2014 r.

4 października atrakcją poznaw-
czą było zwiedzanie sztolni w Walimiu. 
Przeprowadzono też rozgrywki spor-
towe, w których pierwsze miejsce za-
jął zespół SL SALOS Pieszyce, drugie SL 
SALOS Dobieszczyzna, natomiast trze-
cie SL SALOS Debrzno.
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne
(stan na 5 grudnia 2014 r.)

 � Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

 00-082 Warszawa
 ul. Senatorska 14
 Kancelaria Główna
 tel. 22 244 32 28
 kontakt@msport.gov.pl
 www.msport.gov.pl

 � Minister Sportu 
i Turystyki 
Andrzej Biernat

 Sekretariat Ministra:  
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 � Podsekretarz Stanu 
Bogusław Andrzej Ulijasz

 Sekretariat Podsekretarza Stanu:
 tel. 22 244 31 08, faks 22 244 32 09

 � Podsekretarz Stanu 
ul. Senatorska 12, II p. 
Katarzyna Sobierajska

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

 � Gabinet Polityczny 
Szef gabinetu: Diana Dębowczyk

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

 � Rzecznik Prasowy 
Ministra Sportu i Turystyki 
Katarzyna Kochaniak

 tel. 22 244 31 11, 22 244 31 61
 faks 22 244 32 55 

rzecznik@msport.gov.pl

 � Dyrektor Generalny 
Monika Rolnik

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

 � Biuro Ministra (BM) 
Zastępca dyrektora: 
Marcin Palcewicz

 Sekretariat:
 tel. 22 244 31 51, faks 22 244 32 47
 bm@msport.gov.pl

 � Biuro Dyrektora 
Generalnego (BG)

 Dyrektor: Anna Pawłowska
 Sekretariat: Agnieszka Hynek
 tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72
 bg@msport.gov.pl

 � Departament Sportu  
Wyczynowego (DSW)

 Dyrektor: Adam Soroko
 Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
 tel. 22 244 31 46
 faks 22 244 32 56
 dsw@msport.gov.pl

 � Departament Sportu 
dla Wszystkich (DS)

 ul. Senatorska 12, II p.
 Dyrektor: Dariusz Buza
 Zastępca dyrektora: Wojciech Kudlik
 Sekretariat: Dorota Wysocka
 tel. 22 244 31 03, faks 22 244 32 00
 ds@msport.gov.pl

 � Departament Turystyki
 ul. Senatorska 12, II p.
 Dyrektor: Maria Napiórkowska
 Zastępca dyrektora: Elżbieta Wyrwicz
 Sekretariat:
 tel. 22 244 31 72, faks 22 244 71 71
 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 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

 � 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
 Sekretariat: Hanna Sucharska
 tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
 ba@msport.gov.pl

 � Uwaga: osoby posługujące się 
językiem migowym, które chcą 
załatwić sprawę w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, proszone są 
o wysłanie swojego zgłoszenia na 
adres poczty elektronicznej Mini-
sterstwa: kontakt@msport.gov.pl, 
co najmniej 3 dni przed planowaną 
wizytą, w celu umówienia się z pra-
cownikiem posługującym się tym ję-
zykiem.

W niedzielę uczestnicy wzię-
li udział w uroczystej mszy św. której 
przewodniczył ks. Edward Pleń sdb, 
krajowy duszpasterz sportowców. Ze 
słowem wdzięczności i podziękowań 
po zakończeniu mszy św. zwrócił się 
do uczestników rozgrywek i parafian 
prof. Zbigniew Dziubiński, prezes SA-
LOS RP. Zakończenie rozgrywek od-
było się w Lasocinie. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali certyfikaty, a zwycięzcy 
rywalizacji sportowej złote, srebrne 
i brązowe medale.

XVIII Ogólnopolskie Rozgrywki Sa-
lezjańskich Animatorów Sportowych 
odbędą się w 2015 r. w Suwałkach.

Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe „Kultura fizyczna
a zmiana społeczna”

25 października 2014 r. w Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnym w War-
szawie odbyło się Ogólnopolskie Sym-
pozjum Naukowe „Kultura fizycz-
na a zmiana społeczna”. Sympozjum 
zorganizowano z okazji jubileuszów 
85-lecia Akademii Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego oraz 200. 
rocznicy urodzin św. Jana Bosko sdb. 
Organizatorami były Akademia Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie oraz Salezjańska 
Organizacja Sportowa Rzeczypospo-
litej Polskiej, zaś uczestniczyli w nim 
wybitni intelektualiści reprezentujący 
cieszące się uznaniem ośrodki nauko-
we i naukowo-dydaktyczne w Polsce.

Uczestników powitał i skierował 
słowo JM Rektor Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie prof. dr 
hab. Andrzej Mastalerz oraz inspektor 
Towarzystwa Salezjańskiego ks. dr An-
drzej Wujek sdb.

Sympozjum składało się z dwóch 
części. Pierwszej części zatytułowanej 
Kultura fizyczna z pozycji historii, filo-

zofii i socjologii przewodniczyli prof. 
zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk oraz 
prof. dr hab. Ewa Kałamacka. Referen-
tami w tej części byli: ks. prof. zw. dr 
hab. Stanisław Kowalczyk (KUL), prof. 
zw. dr hab. Wojciech Lipoński (USz.), 
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski (AWF 
Warszawa) i prof. dr hab. Tomasz Sahaj 
(AWF Poznań). Drugiej części zatytuło-
wanej Pedagogiczne i prawne aspekty 
kultury fizycznej przewodniczył prof. 
zw. dr hab. Tadeusz Maszczak. Refe-
rentami w tej części byli: prof. zw. dr 
hab. Andrzej Pawłucki (AWF Wrocław), 
prof. dr hab. Andrzej Wach (UW), doc. 
dr Krzysztof Zuchora (AWF Warszawa), 
red. Tadeusz Olszański (PAOl).

Referenci w swych wystąpieniach 
ukazali wielowymiarowe związki wy-
stępujące między kulturą fizyczną 
a zmianą społeczną. Wskazali, że po-
jęcie zmiany społecznej obecne jest 
w naukach społecznych i humani-
stycznych od samego początku ich ist-
nienia. Przedstawili rozumienie zmiany 
społecznej, którą definiowali jako róż-
nicę między stanem systemu społecz-
nego w określonym czasie a stanem 
tego systemu w czasie późniejszym. 
Uznali, że może się ona dokonywać 
na wielu płaszczyznach i w wielu wy-
miarach, może dotyczyć zmiany skła-
du systemu, struktury systemu, funkcji 
poszczególnych elementów, granicy 

systemu i otoczenia systemu. Może 
być analizowana na poziomie mikro- 
(w obrębie małych grup i w postawach 
ludzi), mezo- (w społecznościach lo-
kalnych i wielkich organizacjach) oraz 
makrospołecznym (w całych społe-
czeństwach i systemach międzynaro-
dowych).

Zagadnienie zmiany społecznej 
i jej relacji wobec kultury fizycznej 
przedstawione zostało przez referen-
tów z różnych perspektyw teoretycz-
nych i metodologicznych oraz róż-
nych dyscyplin naukowych, w tym 
historii, filozofii, socjologii, pedagogi-
ki i prawa.

W przerwie między poszczegól-
nymi częściami odbył się event z oka-
zji jubileuszów: 85-lecia AWF War-
szawa i 200-lecia urodzin św. Jana 
Bosko. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
monografię „Kultura fizyczna a zmia-
na społeczna” pod redakcją naukową 
Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Ry-
marczyka, którą konstytuują 42 roz-
działy o charakterze empirycznym 
i teoretycznym.

Na zakończenie prof. Zbigniew 
Dziubiński zaprosił uczestników do 
udziału w przyszłorocznym sympo-
zjum, którego tematem będzie „Kultu-
ra fizyczna a polityka”.

■ Zbigniew Dziubiński



S port niepełnosprawnych 
  sport dla wszystkich

sport
dla wszystkich

30

sport niepełnosprawnych

31

Podczas mistrzostw Europy INAS 
we włoskiej miejscowości Loano w ko-
szykówce mężczyzn (20-26.10.2014 r.), 
w których reprezentacja Polski wywal-
czyła brązowy medal, odbył się także 
Kongres Europejskiej Federacji INAS. 
Podczas kongresu podjęto wiele waż-
nych decyzji dla sportowców niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Polsce 
przyznano organizację nowej wielkiej 
imprezy sportowej – Zimowych Euro-
pejskich Igrzysk Sportowych w roku 
2016. Miejscem igrzysk będzie polska 
stolica sportów zimowych Zakopane. 
Ma to związek z powrotem narciarstwa 
biegowego INAS do programu igrzysk 
paraolimpijskich. Warto przypomnieć, 
że narciarze biegacze INAS startowali 
w Zimowych Igrzyska Paraolimpijskich 
w Nagano (1998) i wówczas dwa brązo-

we medale wywalczyła reprezentantka 
Polski ze Stowarzyszenia „Sprawni-Ra-
zem” Danuta Poznańska, a były to je-
dyne medale dla Polski na igrzyskach 
olimpijskich i paraolimpijskich.

Podczas Kongresu we Włoszech 
miał miejsce drugi akcent związany 
z Polską. Prezydent INAS Europa dr 
Geoff Smedley wręczył dr. Zenonowi 
Jaszczurowi, założycielowi Stowarzy-
szenia „Sprawni-Razem” i jego wielolet-
niemu prezesowi, a ostatnio prezesowi 
honorowemu najwyższe odznaczenie 
INAS – Złotą Odznakę. Jest to duże 
wyróżnienie dla całego środowiska 
„Sprawnych-Razem”, które od 1992 r. 
promuje sport wśród dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością intelektual-
ną i zalicza się do liderów Międzynaro-
dowej Federacji Sportowej INAS.

Złoty medal INAS dla Zenona Jaszczura

Koszykarze z Pomorza wygrali Gimnazjadę

Miłakowo promuje warcaby
– Oprócz Zimowych Igrzysk Eu-
ropejskich, które organizujemy 
w 2016 r. w Zakopanem – mówi 
dr Zenon Jaszczur – dwa lata póź-
niej odbędą się Europejskiej Igrzy-
ska w sportach letnich, w futsalu, 
lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie, 
tenisie stołowym, kolarstwie i wio-
ślarstwie halowym. W roku 2015 
czekają nas Igrzyska Światowe 
Global Games w Ekwadorze, któ-
re będą ostatnią eliminacją przed 
startem w Letniej Paraolimpia-
dzie Rio 2016. Na tych igrzyskach 
nasi lekkoatleci i tenisiści stołowi 
będą mogli walczyć o „paszporty” 
na najważniejsze dla sportu osób 
niepełnosprawnych – Letnie Igrzy-
ska Paraolimpijskie w Brazylii.

Jeden z najbardziej zasłużonych 
działaczy sportowych Stowarzysze-
nia „Sprawni-Razem” Wiesław Ro-
mański zorganizował w Słupsku 10-12 
października 2014 r. kolejną ciekawą 
imprezę – Ogólnopolski Turniej Ko-
szykówki Chłopców Gimnazjada 2014. 
W finale, który rozegrany został w Hali 
Sportowo-Widowiskowej im. Orła Bia-
łego wystąpiło pięć najlepszych drużyn 
z województw: pomorskiego, małopol-
skiego, kujawsko-pomorskiego, mazo-
wieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze miejsce w turnieju wywal-
czyła ekipa województwa pomorskiego, 
która wygrała wszystkie mecze, kolejno: 
z małopolskim 29:4, z warmińsko-ma-
zurskim 26:25, mazowieckim 36:13 i ku-
jawsko-pomorskim 53:32. Drugie miej-
sce przypadło w udziale ekipie z Warmii 
i Mazur, a trzecie drużynie z Mazowsza.
Końcowa klasyfikacja, nazwiska 
trenerów (w nawiasie) i fundatorzy 
pucharów:
1. pomorskie (Wiesław Romański) – 

Puchar PFRON-u z Gdańska

2. warmińsko-mazurskie (Mirosław 
Szablewski) – Puchar Starosty Po-
wiatu Słupskiego

3. mazowieckie (Artur Królikowski) – 
Puchar Dyrektora MOPR w Słupsku

4. małopolskie (Józef Grzyb) – Pu-
char Fundacji ENERGA

5. kujawsko-pomorskie (Robert Wal-
czak) – Puchar „Fair Play” Pomorskie-
go Kuratora Oświaty w Gdańsku
Trenerzy i organizatorzy wybra-

li również tradycyjnie najlepszego za-
wodnika i króla strzelców. Okazały 

Puchar Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
Urzędu Miejskiego w Słupsku dla naj-
lepszego koszykarza otrzymał Ja-
kub Grzebiński (Pomorskie). Najsku-
teczniejszemu zawodnikowi turnieju 
Oskarowi Koseckiemu (pomorskie) 
przypadł w udziale puchar ufundowa-
ny przez zarząd Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Okręgu Słupsk.

W Gimnazjadzie triumfowała reprezentacja województwa pomorskiego. 
Pierwszy z lewej: trener Wiesław Romański

znaczamy spore środki na działalność 
organizacji pozarządowych, w tym 
także sport dzieci i młodzieży – po-
wiedział burmistrz Miłakowa Aleksan-
der Gawryluk.
– W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym mamy szkołę podsta-
wową, gimnazjum i szkołę zawodową 
– mówi wicedyrektor SOSW Waldemar 
Przybysz. – Nasza młodzież pochodzi 
z Miłakowa i z innych miejscowości po-
wiatu ostródzkiego. W szkole zawodo-
wej kształcimy także masarzy, którzy 
mają możliwość odbycia praktyk, a tak-
że znalezienia zatrudnienia w zakładzie 
Michała Kreczkowskiego.

Z kolei Michał Kreczkowski, którego 
znakomite wędliny i mięso są poszuki-
wane nawet w Gdańsku i Olsztynie, za-
pytany o korzyści ze sponsorowania 
imprez dzieci i młodzieży odpowiada: – 
Po prostu daję i mam dużą satysfakcję, 
że młodzież uprawia sport. Sam mam 
dzieci i wnuki, o korzyściach finanso-
wych nie myślę.

Po bardzo zaciętej, stojącej na wy-
sokim poziomie rywalizacji zwyciężyła 
drużyna Makowa Mazowieckiego (krót-
ki i długi czas), drugie miejsce zajęły Gę-
bice (krótki i długi czas), trzecie miejsca: 
Tczew (krótki czas) i Barcice (długi czas), 
Miłakowo (7 i 10), Szymanowo (9 i 5).

W klasyfikacji indywidualnej na 
krótki czas wygrał Szymon Golon, ko-
lejne miejsca zajęli: 2. Przemysław Boro-
wic, 3. Grzegorz Madej, 4. Patryk Bielec-
ki (Miłakowo). Na długi czas: 1. Szymon 
Golon, 2. Marek Balcera, 3. Mateusz Cy-
lupa. Wszyscy wymienieni zawodnicy 
awansowali do kadry narodowej ZSS 
„Sprawni-Razem” i będą mogli zagrać 
na mistrzostwach Europy INAS, które 
w przyszłym roku odbędą się w Bułgarii.

Zasłużony dla Stowarzyszenia 
„Sprawni-Razem” działacz sportowy i wy-
chowawca młodzieży Jan Morzy zor-
ganizował w Miłakowie VIII Ogólnopol-
ski Turniej Warcabowy (7-8.11.2014 r.) 
rangi Mistrzostw Polski w warcabach 
64-polowych. Honorowy patronat nad 
turniejem objął burmistrz Miłakowa 
Aleksander Gawryluk.

Bardzo uroczysty charakter miała 
ceremonia otwarcia zawodów w hali 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Po wysłuchania Mazurka 
Dąbrowskiego 50 zawodników repre-
zentujących 7 województw, trenerów 
i opiekunów młodzieży oraz zapro-
szonych gości powitał przewodniczą-
cy Rady Sportu w Urzędzie Miejskim 
w Miłakowie, prezes UKS „Zawisza” Jan 
Morzy. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. burmistrz Miłakowa Aleksander 
Gawryluk, delegat Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” 
Witold Kubicki, wicedyrektor SOSW 
w Miłakowie Waldemar Przybysz 
i sponsor Michał Kreczkowski.

W dowód uznania za owoc-
ną współpracę „Sprawnych-Razem” 
z Urzędem Miejskim w Miłakowie 
w zakresie promocji sportu wśród 
dzieci i młodzieży Witold Kubicki wrę-

czył burmistrzowi Aleksandrowi Ga-
wrylukowi okolicznościowy puchar. 
Następnie pan burmistrz wręczył za-
służonym działaczom sportu szkolne-
go z Miłakowa odznaczenia przyznane 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Srebrną odznakę „Zasłużony dla spor-
tu” otrzymał Jan Morzy, a brązową od-
znakę Hanna Bielska. Na zakończe-
nie ceremonii Aleksander Gawryluk 
życzył wszystkim uczestnikom miłe-
go pobytu w mieście, dobrej zabawy 
przy warcabowych stolach i dokonał 
oficjalnego otwarcia Mistrzostw Polski 
Miłakowo 2014.

Dzięki wsparciu finansowemu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz ZSS 
„Sprawni Razem” w Warszawie zawod-
nicy mogli rywalizować w dwóch tur-
niejach – na krótki (5 min) i na długi 
czas (10 min).

Kiedy młodzież rozgrywała elimi-
nacje w grupach, delegat Stowarzy-
szenia „Sprawni-Razem” miał zaszczyt 
spotkać się z organizatorami, bur-
mistrzem Miłakowa, dyrekcją SOSW 
i sponsorem Michałem Kreczkowskim, 
by wymienić poglądy o sporcie dzie-
ci i młodzieży, a szczególnie o sporcie 
niepełnosprawnych intelektualnie.
– W rocznym budżecie miasta prze-

Najlepsi warcabiści Stowarzyszenia „Sprawni-Razem”, którym nagrody 
i upominki wręczał burmistrz Miłakowa Aleksander Gawryluk (pierwszy 
z lewej); pierwszy z prawej: organizator Jan Morzy

Informacje przygotował: Witold Kubicki
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360 zawodników z 22 krajów po 
przeszczepach nerek, serca, wątroby, 
trzustki i płuc oraz dializowanych wzię-
ło udział w 8. Mistrzostwach Europy dla 
Osób po Transplantacji i Dializowanych 
w Krakowie. Hasłem imprezy było „Nie 
zabieraj swoich narządów do nieba”. 
Uroczysta inauguracja odbyła się na 
krakowskim Rynku Głównym. Mistrzo-
stwom patronowali: ministrowie sportu 
i turystyki oraz pracy i polityki społecz-
nej, Polski Komitet Olimpijski oraz pre-
zydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W zawodach rozgrywanych na 
obiektach Akademii Wychowania Fizycz-
nego wystartowali zawodnicy w dwu-
nastu dyscyplinach sportu: badminto-
nie, biathlonie letnim, bowlingu, darcie, 
golfie, kolarstwie szosowym, lekkoatle-
tyce, petanque (gra w kule), pływaniu, 
siatkówce plażowej, tenisie stołowym 
i ziemnym. Każdy kraj, który organizuje 
mistrzostwa, może do programu wpro-
wadzić jedną konkurencję. Polskie Sto-
warzyszenie Sportu po Transplantacji 
zdecydowało się na biathlon letni, licząc 
na zdobycie medali.

Polska reprezentacja liczyła 60 
osób. W dotychczasowych europej-
skich mistrzostwach ekipa biało-
-czerwonych liczyła od 5 do 10 osób. 
W latach 2004-2013 polscy pacjenci-
-zawodnicy zdobyli w światowych i eu-
ropejskich mistrzostwach 208 medali.
– Nie ma lepszego przykładu dla społe-
czeństwa niż osoby, które pokazują, że są 
po przeszczepieniu narządu i mogą upra-
wiać bezpiecznie sport. Jest to jednocze-
śnie przykład, że dzięki narządom, które 
te osoby otrzymały, mogą one żyć peł-
nią życia i że cel transplantologów został 
osiągnięty – powiedział przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego 8. Mistrzostw 
Europy dla Osób po Transplantacji i Dia-
lizowanych profesor Andrzej Chmura. – 
Zależy nam tak bardzo na propagowaniu 
idei transplantacji, tym bardziej że mu-
simy mieć świadomość, iż każdy z nas 
może nagle stać się potrzebującym.

Jak wyjaśnił profesor, udział w za-
wodach nie stanowi żadnego ryzyka 

dla pacjentów. – Wszyscy zawodnicy 
mają certyfikaty medyczne zgodnie 
z restrykcyjnymi przepisami zarów-
no światowej, jak i europejskiej fede-
racji zrzeszającej osoby po przeszcze-
pach – powiedział Andrzej Chmura. 
Zgodnie z tymi regulacjami pacjent 
może wystartować w zawodach po 
upływie ponad roku od przeszczepu, 
czynność narządu musi być stabilna, 
w określonym terminie przed zawo-
dami powinien być przeprowadzony 
test wysiłkowy potwierdzający zdol-
ność pacjenta do udziału w zawodach, 
a lekarz prowadzący powinien wyrazić 
zgodę na start pacjenta w określonej 
konkurencji.
– Mistrzostwa Europy dla Osób po 
Transplantacji i Dializowanych są or-
ganizowane głównie w celu popu-
laryzacji świadomego dawstwa na-
rządów poprzez aktywność fizyczną 
i uprawianie sportu, ponieważ pacjen-
ci, startując w zawodach sportowych, 
dają najbardziej realne i żywe świa-
dectwo, że transplantacja jest najlep-
szą metodą ratowania ludzkiego życia 
– uważa Krystyna Murdzek, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Sportu po 
Transplantacji (PSST), które było orga-
nizatorem mistrzostw w 2014 r.

Przygotowanie takich mistrzostw 
stanowi duże wyzwanie dla organi-
zatorów. Muszą oni m.in. zapewnić 
zawodnikom dostęp do stacji dializ, 
a także odpowiednie zabezpieczenie 
medyczne. Mistrzostwa mają swojego 
lekarza naczelnego, dyżurującą klinikę 
uniwersytecką, dwie karetki, dwóch 
lekarzy towarzyszących zawodom, 
masażystów i zapas wody do nawad-
niania pacjentów po transplantacji.

Jak podają organizatorzy, na świecie 
umiera codziennie 15 osób, nie mogąc 
doczekać się na przeszczep narządu. 
Co 14 min. kolejna osoba jest kwalifiko-
wana do zabiegu. W Polsce średni czas 
oczekiwania na narząd wynosi ponad 2 
lata. Wielu pacjentów umiera, zanim po-
jawi się szansa na przeszczep – głównie 
z powodu zbyt małej liczby dawców.

Urodzony 5 września 1975 r. w Biel-
sku-Białej Tomasz Hamerlak uplasował 
się na III miejscu w nowojorskim ma-
ratonie w konkurencji niepełnospraw-
nych na handbike’u. Reprezentant 
Polski, brązowy medalista igrzysk para-
olimpijskich w Atenach w 2004 r. uzy-
skał taki sam wynik, co drugi na mecie 
Ernst van Dyk z RPA. Rywalizację wy-
grał Australijczyk Kurt Freanley.

W maratonie 2014 r. wystartowa-
ło prawie 50 tys. osób z ponad stu kra-
jów. Na trasie sportowcom kibicowało 
około dwóch milionów nowojorczy-
ków, a przy organizacji imprezy po-
magało 10 tys. wolontariuszy.

Pierwszy maraton odbył się 
w 1970 r. Trasa prowadziła wtedy 
przez Central Park (obecnie przez 
pięć dzielnic: Staten Island, Brooklyn, 
Queens, Bronx, Manhattan). Wzięło 
w nim udział 127 osób, ale metę osią-
gnęło tylko 55. Jedyna kobieta, któ-
ra zgłosiła się do biegu, zrezygnowa-
ła przed startem z powodu choroby. 
Wpisowe wynosiło zaledwie... jeden 
dolar, a całkowity budżet imprezy – 
tysiąc dolarów. Zwycięzcy otrzymali 
w nagrodę tanie zegarki, piłki do ba-
seballa i kręgle.

Polacy zajęli IV miejsce w rozgry-
wanych w Meksyku mistrzostwach 
świata w amp futbolu. To wielki suk-
ces biało-czerwonych, którzy w me-
czu o III miejsce przegrali z fawory-
zowanymi, bardziej doświadczonymi 
Turkami 0:1. Mistrzem mundialu zo-
stali Rosjanie, pokonując drużynę 
Angoli.

W Polsce dyscyplina rozwija się 
od trzech lat, a cztery powstałe kluby 
rozpoczną rywalizację od 2015 roku. 
Mimo tej dysproporcji sił biało-czer-
woni skutecznie przeciwstawiali się 
Turkom aż do 36. minuty meczu, kie-
dy najlepszy piłkarz ligi tureckiej Ba-
ris Telli strzałem z woleja zaskoczył 
świetnie spisującego się w bramce 
Marka Zadębskiego.
– Sześć spotkań, które rozegraliśmy 
w mistrzostwach w pełnym słońcu 
dało nam się we znaki – powiedział 
bramkarz reprezentacji, Marek Zadęb-
ski. – Przed mistrzostwami czwarte 
miejsce pewnie bralibyśmy w ciemno, 
po minimalnych porażkach w dwóch 
ostatnich meczach pozostaje jednak 
niedosyt.

– Turniej był dla nas niesamowity – 
w każdym z sześciu meczów dali-
śmy z siebie absolutnie wszystko, co 
zaowocowało czwartym miejscem 
w świecie. Ten wynik naszej młodej ka-
dry jest w świecie amp futbolu abso-
lutną sensacją. Pokonaliśmy Włochy, 
USA i Argentynę. Wyprzedziliśmy Uz-
bekistan, Anglię, Brazylię i 17 innych 
reprezentacji – promieniał po mun-
dialu prezes Stowarzyszenia Amp Fut-
bol Mateusz Widłak.

Ma on nadzieję, że meksykański 
sukces przełoży się na rozwój amp fut-
bolu w Polsce i przyciągnie do klubów 
nowych zawodników. Przy okazji po-
dziękował wszystkim, którzy wspiera-
ją zawodników i umożliwili im wyjazd 
na mistrzostwa świata.

Głównym parterem reprezenta-
cji jest firma V!go-Ortho, a głównym 
sponsorem wyjazdu reprezentacji na 
mistrzostwa świata jest Oil Transfer 
Development. Partnerami wyjazdu są 
Fundacja Duval, Ars Thanea i Langow-
ski Shipping. Wyjazd dofinansowany 
został również ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Oficjalnymi 
dostawcami reprezentacji narodowej 
są: R-Gol.com, Nutrilite, Ossenberg 
i Med Perfect.

Skład reprezentacji Polski w me-
czu z Turcją: Marek Zadębski – Mate-
usz Kabała, Przemysław Świercz (kapi-
tan) – Tomasz Miś, Bartosz Łastowski, 
Mateusz Sadłowski (Marcin Guszkie-
wicz) – Rafał Bieńkowski. Do sukcesu 
w meksykańskim mundialu przyczy-
nili się także trenerzy: Marek Dragosz, 
Grzegorz Skrzeczek i Krzysztof Wajda.

Reprezentacja Polski w amp futbolu 4. na świecie 8. Mistrzostwa Europy 
dla Osób po Transplantacji i Dializowanych

32 medale Polaków w lekkoatletycznych ME niepełnosprawnych

Tomasz Hamerlak
trzeci w nowojorskim
maratonie

Najszybszym zawodnikiem 36. 
PZU Maratonu Warszawskiego w kon-
kurencji wózków handbike został Ra-
fał Wilk. Dystans 42 195 m pokonał 
w 1:17:55. Na podium znaleźli się tak-
że: Krystian Giera – 1:22:18 oraz Zbi-
gniew Wandachowicz – 1:24:08.

Najszybszą kobietą była Anna Oro-
szova, która na metę dotarła w czasie 
1:37:09. Pozostałe miejsca na podium 
zajęły: Monika Pudlis – 1:42:56 oraz 
Katarzyna Goncerz – 1:46:05.

Z 32 medalami lekkoatletycznych 
mistrzostw Europy niepełnospraw-
nych w walijskim mieście Swansea 
powrócili reprezentanci Polski. Na tak 
bogaty dorobek złożyło się 6 złotych, 
15 srebrnych i 11 brązowych krąż-
ków.

Złote medale wywalczyli: Alicja 
Fiodorow (Start Radom) na 400 m 
(1:01,62), Michał Derus (AZS PWSZ Tar-
nów) na 100 m – 11,04 i 200 m – 22,47, 
Bartosz Tyszkowski (GZSN Start Go-
rzów Wielkopolski) w pchnięciu kulą 
– 12,83 oraz jego klubowi koledzy 
w skoku wzwyż – Maciej Lepiato 2,17 
w kategorii T44 i Łukasz Mamcarz 1,71 
w kategorii T42.

Rezultat Macieja Lepiato jest lep-
szy o cztery centymetry od poprzed-
niego rekordu, który także należał do 
niego. Rok temu, w mistrzostwach 
świata we francuskim Lyonie wygrał 
zawody, pokonując poprzeczkę na 
wysokości 2,13. Mimo niedorozwinię-
tej lewej stopy z powodzeniem rywa-
lizuje również z zawodnikami spraw-
nymi. W halowych mistrzostwach 
Polski 2014 w Sopocie zdobył brązo-
wy medal wynikiem 2,19. Rekord ży-
ciowy 2,22 m uplasował go w 2013 r. 
na czwartej pozycji w tabeli wyników 
PZLA. Trener Zbigniew Lewkowicz 
uważa, że jego podopieczny może 
skakać jeszcze wyżej.

– Przypuszczam, że minimum na 
igrzyska Rio de Janeiro 2016 bę-
dzie 2,30. Gdyby się udało je osią-
gnąć, to byłbym jak Natalia Partyka, 
która startowała zarówno w olim-
piadzie, jak i paraolimpiadzie – po-
wiedział urodzony w Poznaniu 26-let-
ni Maciej Lepiato, który w styczniu 
2013 r. w mityngu w czeskim Trzyń-
cu został sklasyfikowany na 10. miej-
scu ex aequo z mistrzem igrzysk XXX 
Olimpiady w Londynie Rosjaninem 
Iwanem Uchowem (obaj uzyskali 
po 2,15).

Oficjalne rekordy osób niepełno-
sprawnych są notowane tylko na mi-
strzostwach świata i Europy.

Informacje przygotował:
Jerzy Jakobsche
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 kwestionuje orzeczenie sędziego 
(rzut wolny, żółta kartka i  4 min 
kary),

 zaatakował od tyłu zawodnika po-
siadającego piłkę,

 popchnął przeciwnika,
 gdy piłka dotknie sufitu.

Rzuty wolne są pośrednie i  wy-
konywane w  miejscu przekroczenia 
przepisów gry. Odstęp przeciwnika od 
zawodnika wykonującego rzut wolny 
wynosi 4 m.

Wyjątek
Wykroczenie przeciwko przepi-

som gry z tyłu linii bramkowej skutku-
je rzutem wolnym z przedniego rogu 
pola bramkowego. W przypadku rzutu 
wolnego wszyscy zawodnicy drużyny 
przeciwnej mogą ustawić się na linii 
bramkowej (obiema nogami dotyka-
jąc tej linii), również bramkarz.

Rzut karny
Następuje po złamaniu reguł gry 

we własnym polu bramkowym:
 zagranie piłki ręką, nogą, głową,
 ponad 2 kontakty ciała z  podło-

żem,
 umyślne przesunięcie bramki,
 pchanie, trzymanie napastnika,
 zablokowanie piłki rakietą lub cia-

łem.
Wykonywany jest z linii rzutu karne-

go. Zawodnik rzuca piłkę do góry i bez-
pośrednio kieruje na bramkę. Pozosta-
li zawodnicy ustawieni są na półkolu 
rzutu karnego. Jeżeli bramkarz odbije 
piłkę, zawodnik wykonujący rzut kar-
ny może grać dalej. Jeżeli bramkarz nie 
dotknie piłki i nie padła bramki, zawod-
nik nie może bezpośrednio grać dalej.

Wciągająca, fascynująca, emocjo-
nująca. Jeżeli takie opinie wydają jedno-
myślnie ludzie, którzy przygodę z  nową 
grą rozpoczęli godzinę temu, to znak, 
że mamy do czynienia z czymś napraw-
dę wyjątkowym. I Smolball rzeczywiście 
taki jest – magazyn sportowy „Tempo”, 
16 września 2005 r., autor Bartosz Król.

Można sobie wyobrazić, jak Roger 
Federer i  Stanislas Wawrinka kombina-
cjami przebijają się przez obronę prze-
ciwnika, przy czym ten Szwajcar – rekor-
dzista zwycięstw turniejów tenisowych 
Grand Slam potężnym strzałem z forhen-
du nie pozostawia żadnych szans obrony 
Yannowi Sommerowi (bramkarz piłkar-
skiej reprezentacji) – gazeta szwajcarska 
„Aargauer Zeitung”, 14 maja 2014 r.

Smolball
Gra drużynowa, w  której dwie 

drużyny (składające się z  trzech za-
wodników i jednego bramkarza) gra-
ją przeciwko sobie na bramki. W grze 
wykorzystuje się rakiety Smolball 
(również bramkarz), które specjalnie 
opracowałem do tej gry (są krótkie 
i  wąskie, co ułatwia ich władaniem 
oraz zapewnia optymalne bezpie-
czeństwo w  grze) oraz miękką piłkę 
ze specjalną powłoką. Piłkę można 
zagrywać na podłożu i  w  powietrzu, 
dotknąć jej można jednak tylko 4 
razy. W hali gra się ze ścianami, z wy-
jątkiem sufitu. W  grze na trawie sto-
sowane są linie autu i  rzut rożny. 
Technika uderzenia jest zbliżona do 
stosowanej w  badmintonie lub squ-

Sprzęt
Materiał wykorzystywany w Smol-

ball jest tak skonstruowany, że gra 
jest bezpieczna i  nie wymaga ubioru 
ochronnego. Rakieta szkolna zbudo-
wana jest z  aluminium. Rama rakie-
ty wyklejona jest gąbką ze specjal-
ną powłoką (wynalazek Smolball). 
W  przypadku kontaktu rakiety z  ręką 
znacznie zmniejsza się siła uderzenia. 
Rakieta profesjonalna wykonana jest 
z  grafitu. Obie rakiety mają taki sam 
kształt, specjalnie opracowany dla 
Smolball. Wyposażone są w „specjal-
ny sznurek”, żeby nie wyślizgiwały się 
z ręki.

Piłka Smolball – lekka i  miękka – 
jest zbudowana z  gąbki ze specjalną 
powłoką ochronną. Dobrze się odbija 
i jest bardzo szybka w grze (uczniowie 
zagrywają piłkę do ponad 160 km/h).

Czas gry
Mecz trwa 95 min, rozgrywany jest 

w 4 częściach: 2x20 min z 10-minuto-
wą przerwą oraz 2x15 min z  5-minu-
tową przerwą. We wszystkich warian-
tach Smolball czas gry jest taki sam. 
Ponieważ Smolball w wodzie, na pia-
chu – plaży jest bardziej wyczerpują-
cy, stosowane są boiska różnej wielko-
ści (standardowe: 36x22 m, na plaży 
oraz w wodzie: 30x20 m, na lodzie, rol-
ki, wrotki oraz rowery: 45x25 m).

Drużyna
Drużyna składa się z  16 zawodni-

ków, gra się 3 + 1. Ze względu na ogrom-
ną dynamikę gry konieczne są częste 
zmiany. Zawodnicy mogą być dowol-
nie zmieniani, ale zawodnik wchodzą-
cy do gry może wejść na boisko, jeżeli 
schodzący zawodnik je opuścił.

ashu. Wygrywa drużyna, która strzeli 
więcej bramek.

Walory Smolball
Atrakcyjność gry wynika z jej pro-

stej koncepcji, konstrukcji materiału 
oraz jasnych reguł. W  Smolball mogą 
grać wszyscy: dzieci, emeryci a nawet 
ludzie otyli i niepełnosprawni, ponie-
waż siła nie odgrywa w  Smolball de-
cydującej roli. Gra nie wymaga więk-
szych umiejętności technicznych ani 
taktycznych, dzięki czemu gracze 
szybko osiągają pierwsze sukcesy, co 
jest bardzo motywujące. To również 
doskonała gra uzupełniająca dla in-
nych dyscyplin sportu. Interesująca 
jest podwójna rola bramkarza, któ-
ry w  polu bramkowym broni bramki, 
a  po jego opuszczeniu bierze udział 
w ataku i sam może zdobywać bramki.

Smolball może być rozgrywany 
w różnych wariantach: 
 w hali
 na plaży
 w wodzie (również jako gra reha-

bilitacyjna)
 na trawie
 na lodzie
 na śniegu
 na rolkach
 na wrotkach
 na rowerach
 dla niepełnosprawnych

Najważniejsze reguły gry
Grę rozpoczyna się skokiem do-

siężnym. Sędzia stoi w  punkcie prze-

Bramka, pole bramkowe
Bramka ma 2 m długości oraz 1,25 m 

wysokości, pole bramkowe wynosi 
5x2 m. Linia bramkowa oddalona jest 
od ściany-bandy o  3 m. Gra się rów-
nież za bramką jak w hokeju.

Ciekawostki
 Smolball rozgrywany jest nie tyl-

ko w Szwajcarii, ale i m.in. w Nor-
wegii, Niemczech, Luksemburgu, 
Francji, a nawet w Chinach.

 W  szwajcarskich szkołach, TKKF-
-ach oraz w wojsku Smolball to gra 
nr 1, włączona do programu WF. 
Ministerstwo Sportu wprowadziło 
materiał Smolball jako obowiązko-
we wyposażenie hal sportowych. 
W  Szwajcarii powstała szwajcar-
ska federacja Smolball. Rozgrywa-
ne są klubowe mistrzostwa Szwaj-
carii oraz mistrzostwa Szwajcarii 
szkół zawodowych i TKKF-ów.

 Zorganizowano turnieje mię-
dzynarodowe w  Warszawie – na 
SGGW. Polska telewizja sportowa 
nakręciła reportaż z jednego z ta-
kich turniejów.

 Na uniwersytetach sportowych 
w  Europie pisane są prace magi-
sterskie na temat Smolball (np. 
w Luksemburgu, Niemczech).

 Smolball jest opatentowany 
w wielu krajach na całym świecie.

 Ze względu na bezpieczeństwo 
w  grze musi być stosowany wy-
łącznie materiał Smolball.
14-15.05.2015 r. odbędą się w War-

szawie mecze Polska – Szwajcaria.

Więcej informacji: www.smolball.com

■ Janusz Smoliński

Zdjęcia prezentujemy także na 3. stronie okładki.

cięcia linii środkowej boiska z  kołem. 
Zawodnicy ustawieni są na swojej po-
łowie boiska, rakietami dotykają koń-
ca linii zagrywki. Sędzia rzuca piłkę 
do góry, a zawodnicy skacząc do piłki, 
próbują ją zdobyć dla swojej drużyny.

Piłkę można dotknąć maximum 4 
razy (bez ograniczenia kroków), pierw-
sze podjęcie piłki z podłoża nie jest li-
czone jako jej dotknięcie. Trzymając pił-
kę na rakiecie, można z nią biec 4 kroki. 
Stojąc w  miejscu, można ją trzymać 4 
s. Zagrywając piłkę po podłożu, moż-
na ją dotknąć 4 razy. Piłki nie można 
aktywnie zagrywać głową, ramieniem 
ani stopą czy podudziem. Bramkarz 
w  polu bramkowym może zagrywać 
piłkę całym ciałem, po wyjściu z  nie-
go staje się zawodnikiem, może brać 
udział w  ataku i  strzelać bramki. Za-
wodnicy z wyjątkiem bramkarza mogą 
mieć w polu bramkowym tylko 2 kon-
takty ciała z  podłożem (dwie nogi). 
W pozostałej części boiska kontakt cia-
ła z  podłożem jest dozwolony, a  na-
wet pożądany. Jeżeli przeciwnik zosta-
nie wytrącony z równowagi, otrzymuje 
rzut wolny (dozwolony jest bowiem tyl-
ko lekki kontakt ciał). Nie wolno atako-
wać od tyłu zawodnika posiadającego 
piłkę. Nie wolno zagadywać sędziego, 
jak również dyskutować czy obrażać in-
nych zawodników (nawet własnych).

Rzut wolny
Rzut wolny przyznaje się, gdy za-

wodnik:
 dotknął piłkę 5 razy,
 zagrał głową, ramieniem, podu-

dziem lub stopą,

RRPolsko-szwajcarska gra zespołowa

Smolball w szkole

Rakieta szkolna – aluminiowa Piłka szkolna Pilka profi

Rakiety profi – grafitowe
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23 sierpnia 2014 r. zmarł w War-
szawie jeden z najstarszych pol-
skich dziennikarzy sportowych, 
ostatni z założycieli Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, twór-
ca i redaktor naczelny „Dysku Olim-
pijskiego” Jerzy Rybiński.

Urodzony w stolicy 20 czerw-
ca 1921 r. był absolwentem gim-
nazjum Tadeusza Czackiego (1938) 
i IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza (1940). Intere-
sował się lekką atletyką, pływaniem, 
hokejem na lodzie, spadochroniar-
stwem, a także szybownictwem. We 
wrześniu 1939 r. był ochotnikiem 
w oddziałach broniących Warszawy 
przed najeźdźcą. W czasie okupa-
cji redagował czasopisma „Płomień 
Szkolny”, „Młody Las”, pisał także 
z pasją sprawozdania z meczów piłki 
nożnej. Zawsze był dumny z legity-
macji prasowej z marca 1939 r., pod-
pisanej przez redaktora naczelnego 
ukazującego się w Warszawie „Star-
tu” Grzegorza Aleksandrowicza.

Po wojnie Jerzy Rybiński był kie-
rownikiem działu sportowego „Gło-
su Pracy” i redaktorem naczelnym 
„Dysku Olimpijskiego”, sekretarzem 
redakcji „Przeglądu Sportowego” 
i dziennikarzem „Piłki Nożnej”. Jego 
pasją była także działalność spo-
łeczna w organizacjach sportowych. 

Piastował funkcję sekretarza zarzą-
du głównego Kolejarza, członka za-
rządu PZPN i wiceprezesa PZLA. Za-
pisał się także w historii polskiego 
dziennikarstwa sportowego działal-
nością w strukturach PKOl. To dzięki 
niemu rozsiani po świecie Polonusi 
mieli kontakt z PKOl.

Jerzy Rybiński był ostatnim żyją-
cym członkiem-założycielem Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej. Za zasługi odznaczony został 
m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Niezwykle interesującą wysta-
wę zorganizowało stołeczne Muzeum 
Sportu i Turystyki. W Igrzyskach Za 
Drutami do sportowej rywalizacji sta-
nęli internowani żołnierze stalagu 
Langwasser oraz w oflagach Murnau, 
Arnswalde, Woldenbergu i Gross-
-Born. W wymienionych obozach in-
ternowani zostali żołnierze, którzy 
przed wybuchem II wojny światowej 
byli studentami i wykładowcami Cen-
tralnego Instytutu Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie, naukowcami, 
lekarzami, adwokatami, artystami, za-
wodowymi żołnierzami. Chcąc utrzy-
mać tężyznę fizyczną oraz wspomóc 
współtowarzyszy niedoli w zachowa-
niu sił i ćwiczeniu wytrzymałości, za-
kładali oni kluby obozowe i sekcje 
sportowe. Organizowali rozgrywki 
m.in. w lekkoatletyce, tenisie, boksie, 
piłce nożnej, ręcznej siatkówce i ko-
szykówce.

Na wystawie oprócz 30 plansz infor-
macyjnych zaprezentowano ponad 50 
oryginalnych i unikatowych pamiątek 
wykonanych przez jeńców. Można zo-
baczyć pamiątki typowo sportowe, jak 
puchary zrobione z menażek, dyplomy 
czy flagi olimpijskie wykonane z okazji 
zawodów w 1940 r. w stalagu XIII A Lan-
gwasser i w 1944 r. w II C Woldenberg.

Hasło „róbmy igrzyska olimpij-
skie” padło w Woldenbergu na począt-
ku roku 1944. Niemcy zgodzili się na 
zorganizowanie imprezy z wyjątkiem 
łucznictwa i skoku o tyczce – w oba-
wie, że sprzęt może zostać wykorzy-
stany do ucieczki. 370 jeńców stanę-
ło do rywalizacji w 13 konkurencjach. 
Wyniki jak na osłabione niewolą orga-
nizmy były imponujące. Podporucznik 
Antoni Sprężyk-Widawski przebiegł 
100 m w czasie 11,5 s, starszy mat 
Rabczyński pchnął kulę na 12,71 m, 
czyli niewiele ponad trzy metry bliżej 
niż polski rekordzista świata z 1932 r. 
Zygmunt Heljasz. Zawody zakończo-
no ze względu na walki powstańców 
w Warszawie 13 sierpnia 1944 r.

Otylia Jędrzejczak i Robert Korzeniowski odebrali 15 grudnia 2014 r., 
podczas gali z okazji 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie, w imieniu wszystkich polskich medalistów igrzysk przyznany 
po raz pierwszy w historii Order Zasługi PKOl.
– Jestem bardzo dumna, że mogę w imieniu wielu wspaniałych osób odebrać ten 
order. Są państwo przykładem dla wielu młodych ludzi – zwróciła się do zasiada-
jących na widowni medalistów Otylia Jędrzejczak, która w igrzyskach w Atenach 
w 2004 r. wywalczyła złoty medal w pływaniu st. motylkowym na 200 m oraz 
srebrne medale na 400 m st. dowolnym i 100 m motylkowym.

Z kolei Robert Korzeniowski to czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie. Symbo-
liczne wyróżnienie znajdzie się w zbiorach stołecznego Muzeum Sportu i Turystyki.
– Postanowiliśmy, że pierwszy order należy się wszystkim medalistom igrzysk. To 
wyróżnienie bardzo szczególne, dla wyjątkowo zasłużonych osób i nie będziemy 
go przyznawać zbyt często. Kolejne będą miały już charakter indywidualny – po-
wiedział prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, dziękując wszystkim, którzy przyczyni-
li się do rozwoju kierowanej przez niego organizacji. – Cele i struktura PKOl na 
przestrzeni lat ulegały zmianie. Zawsze nam się wydawało, że stać nas na to, aby-
śmy byli w czołówce światowego sportu i w wielu dyscyplinach nam się to udało.

Sternik polskiego ruchu olimpijskiego wspólnie ze zdobywczynią siedmiu me-
dali olimpijskich Ireną Szewińską odebrał z rąk wiceprezydenta Międzynarodowe-
go Komitetu Fair Play, Niemca Norberta Muellera przyznany PKOl medal Fair Play.

W Teatrze Wielkim zgromadzili się przedstawiciele 24 krajowych komitetów 
olimpijskich, m.in. legendarny ukraiński tyczkarz Siergiej Bubka. Przewodniczą-
cy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Niemiec Thomas Bach w prze-
słaniu zapowiedział przybycie do Warszawy w najbliższej przyszłości. – Chciał-
bym podziękować za oddanie i zaangażowanie w popularyzację olimpijskich 
ideałów. Pasja do sportu zawsze była w Polsce. Jest on integralną częścią tego 
społeczeństwa. Możecie z dumą patrzeć w przyszłość – podkreślił Thomas Bach 
w wyświetlonym materiale wideo.

List w imieniu premier Ewy Kopacz odczytał minister sportu i turystyki Andrzej 
Biernat. „Trzeba zwrócić uwagę na głęboko humanistyczny wymiar sportu. Chodzi 
w nim o rozwój ciała i ducha, o kształtowanie charakteru” – napisała Ewa Kopacz.

Wśród gości nie zabrakło byłego prezydenta RP i prezesa PKOl Aleksan-
dra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Międzynarodowej Federacji Łuczniczej 
(World Archery) i szefa Tureckiego Komitetu Olimpijskiego Ugura Erdenera. Ho-
norowy patronat nad uroczystościami związanymi z 95-leciem PKOl objął prezy-
dent RP Bronisław Komorowski.

Polski Komitet Olimpijski powstał 12 października 1919 r. w Hotelu Francu-
skim w Krakowie. Celem powołania go była chęć wysłania reprezentacji kraju na 
igrzyska w Antwerpii w 1920 r. Początkowo nazwa instytucji brzmiała Polski Ko-
mitet Igrzysk Olimpijskich. Na jej czele stanął książę Stefan Lubomirski, a patro-
natem objął naczelnik państwa Józef Piłsudski.

Biało-czerwoni zadebiutowali w igrzyskach olimpijskich w 1924 r., w zimowych 
– w Chamonix oraz letnich – w Paryżu. Nad Sekwaną pojawiło się 66 zawodników 
i zawodniczek, wywalczyli tam dwa medale. Wicemistrzami w kolarskim wyścigu 
drużynowym na 4 km na dochodzenie zostali Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz 
Stankiewicz i Franciszek Szymczyk, natomiast brązowy medal w jeździeckim 
konkursie skoków przez przeszkody zdobył na Pikadorze porucznik Adam Króli-
kiewicz. Obowiązującą do dziś nazwę PKOl przybrał w 1925 r.

Najważniejszymi celami PKOl są krzewienie idei olimpijskiej, wysyłanie repre-
zentacji na igrzyska, gromadzenie środków na nagrody za zdobycie medali, or-
ganizacja konkursów oraz wspieranie polonijnych igrzysk sportowych.

Order Zasługi PKOl dla polskich medalistów Zmarł redaktor Jerzy Rybiński Irena
Szewińska
Honorowym
Obywatelem
Sopotu

Wystawa z okazji
70. rocznicy Igrzysk Za Drutami

Redaktor Jerzy Rybiński

Podpisy pod aktem założycielskim 
TKKF 3 maja 1957 r. złożyli: Jerzy Bo-
nikowski, Jan Fazanowicz, Roman Gą-
siorek, Rafał Gradziński, Konrad Gru-
da, Eugeniusz Hajkowski, Władysław 
Humen, Feliks Kędziorek, Jan Kibort, 
Edmund Kosman, Stanisław Marce-
la, Kazimierz Remiszewski, Józef Rut-
kowski, Jerzy Rybiński, Franciszek 
Szymczyk, Mieczysław Tomaszuk, Jan 
Tuszyński i Waldemar Załęcki.

Multimedalistka olimpijska, 
zdobywczyni trzech złotych, 
dwóch srebrnych i dwóch 
brązowych krążków w pięciu 
startach Irena Szewińska 
otrzymała w Operze Leśnej 
w Sopocie tytuł Honorowego 
Obywatela tego miasta.
– Jestem szczęśliwa, że zostałam 
jedną z was, obywatelką Sopotu. 
Kiedy promowałam kandydaturę 
Sopotu i starałam się przekonać 
członków Rady IAAF do 
głosowania na „tak”, mówiłam 
wszystkim, że to miasto to polska 
Riwiera, perła Bałtyku. Wszyscy 
uczestnicy mistrzostw przyznali 
mi później rację. Byli zachwyceni 
Ergo Areną i pięknem tego 
miejsca, a ponadto oczarowani 
gościnnością mieszkańców 
Sopotu – powiedziała Irena 
Szewińska, która odebrała 
dyplom i kwiaty z rąk prezydenta 
Sopotu Jacka Karnowskiego 
i przewodniczącego Rady Miasta 
Wieczesława Augustyniaka.
Irena Szewińska jest drugim 
sportowcem, któremu przyznano 
Honorowe Obywatelstwo Sopotu. 
Pierwszą była także lekkoatletka 
Elżbieta Duńska-Krzesińska, 
która wygrała olimpijski konkurs 
skoku w dal w Melbourne
w 1956 r., a cztery lata później 
w Rzymie była druga. „Złota Ela” 
otrzymała ten tytuł w 2001 r.
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2043 zawodniczek i zawodników 
wzięło udział w zorganizowanym już po 
raz ósmy w Krakowie Biegu Trzech Kop-
ców. Blisko 13-kilometrową trasę naj-
szybciej pokonali Artur Kern (Unia Hru-

10 medali (dwa złote, dwa srebr-
ne i sześć brązowych) wywalczyli re-
prezentanci Polski w zapaśniczych mi-
strzostwach świata wojskowych (CISM) 
w amerykańskim Fort Dix. Złote medale 
przypadły: Iwonie Matkowskiej (48 kg) 
i Katarzynie Krawczyk (55 kg). Srebr-
ne medale zdobyli: Monika Michalik (63 
kg), Damian Janikowski (85 kg) – styl 
klasyczny, a brązowe: Piotr Krajewski (70 

21 medali (12 złotych, 5 srebrnych 
i 4 brązowe) zdobyli Polacy w Genewie 
w mistrzostwach świata ITKF w karate 
tradycyjnym wśród seniorów. W grupach 
wiekowych rywalizowało ponad 260 za-
wodników z 25 krajów. Wśród medali-
stów znalazła się Anna Lewandowska 
– żona Roberta, piłkarza reprezentacji 
Polski i napastnika Bayernu Monachium. 
Zawodniczka (KK Pruszków) zdobyła brąz 
w ko-go kumite.

Rekord Polski w skokach na nartach 
wodnych ustanowił 26 lipca 2014 r. 
w Augustowie zawodnik miejscowe-
go klubu Sparta Kamil Borysewicz, 
osiągając wynik 63,6 m. Triumfował 
z rekordem życiowym Rosjanin Wła-
dimir Rianzin – 67,7 m przed Biało-
rusinem Aliaksandrem Isajewem – 
63,9 m (rekord kraju).

Poprzedni rekord Polski należał do 
Kamila Borysewicza, a ustanowił go we 
wrześniu 2013 r. podczas mistrzostw 
świata juniorów na Florydzie – 62,50 m.

Osiemnaście medali w tym dwa 
złote wywalczyli w Poznaniu Polacy 
w mistrzostwach globu smoczych ło-
dzi. W zawodach wzięło udział ponad 
600 zawodników z 15 krajów. W ekipie 
biało-czerwonych wystąpili m.in. repre-
zentanci kraju – kanadyjkarze Tomasz 
Kaczor, Vincent Słomiński, Michał Ku-
dła, Mariusz Kruk. Z kolei liderem dru-
żyny weteranów był dwukrotny medali-
sta olimpijski z Seulu (1988) Marek Łbik.

W zawodach rywalizowano w ło-
dziach 10-osobowych i 20-osobowych 
w trzech kategoriach wiekowych: ju-
nior, senior oraz master i na trzech dy-
stansach: 200 m, 500 m i 2000 m.

Międzynarodowy konkurs 
w skokach na nartach wodnych Net-
ta Cup miał początki w latach 60. ubie-
głego wieku (rozgrywany wtedy pod 
nazwą Mewa Cup). Jego pomysłodaw-
cą był Zygmunt Kowalik, który „zara-
ził” Augustów i okolice pozytywną 
energią i miłością do tej widowisko-
wej konkurencji. Od kilku lat dodatko-
wą atrakcją podnoszącą atrakcyjność 
imprezy są zawody rozgrywane nocą 
– „Night Jumps” o Puchar Burmistrza 
Augustowa.

– W mistrzostwach udział wzięło 
15 federacji, z osobami towarzyszący-
mi gościliśmy ponad 900 osób. To była 
impreza dużej rangi. Zewsząd zbierali-
śmy pochwały od uczestników, którzy 
byli bardzo zadowoleni z organizacji. 
A co do wyniku – obiecywałem przed 
mistrzostwami worek medali i śmiało 
można powiedzieć, że cel został osią-
gnięty – podsumował imprezę prezes 
Polskiego Związku Kajakowego Józef 
Bejnarowicz.
Medale Polaków:
 złote: masters mikst (łódź 10-oso-

bowa) na 500 m, seniorzy męż-
czyźni (10) 2000 m,

63 tys. kibiców siatkówki obej-
rzało triumf reprezenta-
cji Polski w meczu otwar-

cia Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni 
pokonali reprezentację Serbii 3:0. Tak 
duża frekwencja to jednocześnie ab-
solutny rekord w historii światowej 
siatkówki. Wśród fanów pojawił się też 
milionowy gość Stadionu Narodowe-
go w 2014 r.

Zebranie tak dużej liczby fanów 
na stołecznym Stadionie Narodowym 
było możliwe dzięki budowie specjal-
nych trybun na płycie stadionu. Impre-
za była jednak wyjątkowa nie tylko ze 
względu na rangę sportową wydarze-
nia, ale również ze względu na fakt ro-
zegrania meczu otwarcia mistrzostw 
na potężnej arenie wielofunkcyjnej, 
jaką jest Stadion Narodowy.
– Nie mogliśmy wymarzyć sobie lep-
szego otwarcia siatkarskiego mun-
dialu. Zobaczyliśmy wszystko to, co 
w tej dyscyplinie sportu najpiękniej-
sze. Zgromadzić tylu fanów to abso-
lutnie niewyobrażalne przeżycie. To 
idealne miejsce do rozgrywania takich 
meczów. Jestem zachwycony – po-
wiedział dyrektor departamentu pra-

sowego Międzynarodowej Federacji 
Piłki Siatkowej (FIVB) Richard Baker.

Transmisja meczu przyciągnę-
ła przed telewizory widzów w 160 
krajach. Zagraniczni telewidzowie 
poza bogatą ceremonią otwarcia mi-
strzostw mieli także okazję zobaczyć 
Stadion Narodowy oraz Warszawę. 
Polska po raz kolejny pokazała, że jest 
doskonałym gospodarzem międzyna-
rodowych imprez sportowych.
– W 2012 r. gościliśmy UEFA Euro 2012, 
teraz wpatrzone w nas były oczy całe-
go siatkarskiego świata. Cieszymy się, 
że tak ważne dla wszystkich fanów piłki 
siatkowej wydarzenie odbyło się wła-
śnie na Stadionie Narodowym. Po raz 
kolejny mieliśmy okazję udowodnić, że 
wielofunkcyjna arena, którą zarządza-
my jest w ścisłej czołówce najlepszych 
na świecie – powiedział rzecznik spółki 
PL.2012+, operatora Stadionu Narodo-
wego, Mikołaj Piotrowski.

Tydzień wcześniej odbyły się na 
Stadionie Narodowym zawody lekko-
atletyczne, podczas których Jamajczyk 
Usain Bolt czasem 9,98 s ustanowił ha-
lowy rekord świata w biegu na 100 m. 
Wcześniej na murawie Stadionu Naro-

dowego zmierzyły się światowe gwiaz-
dy piłki nożnej: Real Madryt i Fiorentina. 
Natychmiast po mistrzostwach świata 
w siatkówce obiekt gościł uczestników 
halowego Pucharu Świata w windsur-
fingu. Na płycie areny zamontowano 
basen o wymiarach 90x33 m, a 34 wia-
traki dostarczały sportowcom wiatr do-
chodzący w porywach do 70 km/h.

Polacy najczęściej biorą udział 
w zajęciach fitness, pływają na base-
nie i chodzą na siłownię – te aktyw-
ności wybiera łącznie 86% wszystkich 
użytkowników kart wstępu, jak wy-
nika z ostatnio opublikowanych da-
nych jednej z firm wydających popu-
larne karty sportowe. Taniec cieszy się 
zaledwie kilkuprocentowym zaintere-
sowaniem, wyprzedza squash i sztu-
ki walki.

Polacy z zajęć rzadziej korzystają 
w weekendy, bo na sobotę i niedzielę 
przypada niecałe 20% całotygodnio-
wej sportowej aktywności osób posia-
dających karty. W poniedziałki z base-
nów i klubów fitness korzysta ponad 
17% osób. O miejsce na pływalni czy 
przy hantlach najtrudniej w godzi-
nach 17-21 – na te cztery godziny, kie-
dy większość Polaków kończy pracę, 
przypada połowa zajęć „z kartą”.

Zgodnie z ostatnim badaniem Eu-
robarometru Komisji Europejskiej na 
temat sportu i aktywności fizycznej 
59% obywateli unii nigdy nie wyko-
nuje ćwiczeń fizycznych, ani nie upra-
wia sportu lub robi to rzadko. Nato-
miast 41% Europejczyków podejmuje 
taką aktywność przynajmniej raz w ty-
godniu.

bieszów) – 42,29 i Ewa Kucharska (Iskra 
Pszczyna) – 50,25. Honorowym starte-
rem pod Kopcem Krakusa był prezydent 
Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Trasa 
wiodła Bulwarami Wiślanymi, przez Lasek 
Wolski – obok Kopca Kościuszki na wzgó-
rze Sowiniec pod Kopcem Piłsudskiego.

kg) – styl wolny, Krystian Brzozowski (74 
kg) – wolny, Maciej Balawender (86 kg) 
– wolny, Radosław Marcinkiewicz (96 
kg) – wolny, Radosław Baran (125 kg) – 
wolny oraz Agnieszka Wieszczek-Kor-
dus (69 kg).

W klasyfikacji drużynowej wśród 
„wolniaków” Polska była czwarta, wśród 
„klasyków” dziesiąta, a w rywalizacji ko-
biet czwarta.

Złoty medal w kata mężczyzn wywal-
czyli: Paweł Janusz, Michał Janusz i Ra-
fał Wajda (wszyscy AKT Niepołomice). 
Janusz po mistrzowski tytuł sięgnął także 
w kata indywidualnym.

Mistrzem w kumite indywidualnym 
został Damian Stasiak (TS Sokół Alek-
sandrów Łódzki), do którego trafił rów-
nież srebrny medal w klasyfikacji zespo-
łowej. Walczył w niej wraz z Łukaszem 
Wójcikiem (KKT KOBU Wrocław), Łu-

kaszem Radwańskim (Kluczborski KK) 
i Rafałem Wajdą (AKT Niepołomice). 
Polacy w finale przegrali z Brazylijczyka-
mi. Najlepszym zawodnikiem w fuku-go 
po pokonaniu Brazylijczyka Ronaldiera 
Nascimento Rodriguesa został Łukasz 
Wójcik (KKT Kobu Wrocław).

Jeden złoty, trzy srebrne i dwa brą-
zowe medale zdobyli reprezentanci Pol-
ski w mistrzostwach świata w sumo w taj-
wańskim mieście Kaohsiung. Złoty medal 
wśród juniorek wywalczyła w kategorii 
open Jagoda Mazurek (ZTS Sokół Lublin). 
Przypadł jej także srebrny krążek w rywa-
lizacji seniorek w wadze powyżej 80 kg.
Polscy medaliści MŚ 2014 w sumo:

Seniorzy
 srebro: Jagoda Mazurek (ZTS Sokół 

Lublin) – kategoria open, Aron Ro-
zum (Towarzystwo Atletyczne Ro-
zum Krotoszyn) – 85 kg

Juniorzy
 złoto: Jagoda Mazurek (ZTS Sokół 

Lublin) – open
 srebro: Magda Skrajnowska (KS Oni 

Lublin) – 60 kg
 brąz: Rafał Głodek (UKS Lubzina, woj. 

podkarpackie) – 85 kg, Sebastian Al-
cer (UKS Samson Kobylin, woj. wiel-
kopolskie) – 100 kg

Rubrykę opracował:
Jerzy Jakobsche

Wielkie widowisko i rekordy
na Stadionie Narodowym

Basen,
siłownia
i fitness
najpopularniejsze

Rekord Polski w skoku na nartach wodnych

18 medali polskich osad w MŚ smoczych łodzi

Sukcesy polskich
sumoków na TajwanieBieg Trzech Kopców

Sukcesy polskich zapaśników w mundurach

Polscy karatecy wśród najlepszych w Genewie

 srebrne: seniorzy mikst (20) 500 
m, masters mężczyźni (20) 500 m, 
masters mikst (20) 200 m, masters 
mężczyzni (20) 200 m, masters 
mikst (10) 2000 m,

 brązowe: juniorzy mikst (10) 500 
m, seniorzy mikst (10) 500 m, ma-
sters kobiety (10) 500 m, masters 
mężczyźni (10) 200 m, seniorzy 
mikst (10) 200 m, masters kobie-
ty (10) 200 m, seniorzy mężczyźni 
(10) 200 m, masters mikst (10) 200 
m, seniorzy mikst (20) 2000 m, ma-
sters mikst (20) 2000 m, masters 
mężczyźni (20) 2000 m.
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Geschichten Meines Lebens

Jedziemy z frajerami
Całe moje życie

Filozofia istoty sportu

Leksykon olimpijczyków polskich
Od Chamonix i Paryża do Soczi

1924-2014Sport w perspektywie
salezjańskiej

Na półkach księgarskich coraz czę-
ściej pojawiają się interesujące pozy-
cje, których autorami są najwybitniejsi 
sportowcy. Kolejnym z  nich jest nie-
miecki skoczek narciarski Jens Weiss-

flog. Było mu dane reprezentować oba 
państwa niemieckie, najpierw Niemiec-
ką Republikę Demokratyczną, a  po-
tem zjednoczone Niemcy. Ma więc co 
opowiadać o swoim sportowym życiu, 
np. że jako jedyny zawodnik w olimpij-
skich konkursach skakał zarówno sty-
lem klasycznym, jak i stylem V. W boga-
tej kolekcji ma trzy złote i jeden srebrny 
medal olimpijski. Z  mistrzostw świa-
ta przywiózł jedenaście krążków: dwa 
złote, cztery srebrne i pięć brązowych. 

Był wielokrotnie gwiazdą prestiżowego 
Turnieju Czterech Skoczni.

Wytrwała praca treningowa nie 
przyniosła mu tak ogromnego stresu, 
z jakim do dzisiaj boryka się „wypalony” 
jego utytułowany rodak – Sven Han-
nawald. Dlatego Weissflog może mó-
wić o  radości życia towarzyszącej mu 
po zakończeniu kariery sportowej: – 
Jestem dumny, tajemniczy, zamknięty 
w sobie, uparty w dążeniu do celu, ale 
także i elegancki.

11 października 1984 r. powstała 
w  Warszawie Polska Akademia Olim-
pijska. Podpisy pod aktem założyciel-

skim złożyło 25 osób niezwykle zasłu-
żonych dla rozwoju idei olimpijskiej 
w Polsce. Po trzydziestu latach akade-
mia może pochwalić się wieloma suk-
cesami, przede wszystkim w edukacji 
olimpijskiej. Jej działalność przyczyni-
ła się m.in. do tego, że olimpizm zna-
lazł się w programach szkół wyższych 
kształcących nauczycieli wychowa-
nia fizycznego i trenerów sportu. Z jej 
inicjatywy przyznawane są w olimpij-
skim czteroleciu Wawrzyny Olimpij-

skie w: literaturze, muzyce, malarstwie 
i grafice, rzeźbie, fotografii i filmie oraz 
w architekturze.

O tej wszechstronnej działalności 
akademii traktuje wydana z okazji ju-
bileuszu 30-lecia książka „Polska Myśl 
Olimpijska”, na którą złożyło się wiele 
interesujących opracowań autorstwa 
czołowych akademików, z szefem PAO 
– profesorem Józefem Lipcem na cze-
le, przedstawiających historię myśli tej 
instytucji.

Działalność Salezjanów w  Polsce 
może być przykładem dla większości 
organizacji realizujących przesłanie 
świętego Jana Bosko.

Publikacja „Sport w Perspektywie Sa-
lezjańskiej” przygotowana przez prof. Zbi-
gniewa Dziubińskiego nie tylko doskonale 
wpisuje się w obchody jubileuszu 200-lecia 
urodzin świętego Jana Bosko, ale przede 
wszystkim jest rekapitulacją dotychczaso-
wej wiedzy naukowej na temat rolki i zna-

czenia sportu w systemie wychowawczym 
nauczyciela z Turynu – napisał w przesła-
niu do książki radca generalny dla Regio-
nu Europy Środkowej i  Północnej Sale-
zjanów ksiądz Tadeusz Rozmus SDB.

Jego zdaniem monografia jest 
świadectwem wielkiej dojrzałości Sa-
lezjańskiej Organizacji Sportowej Rze-
czypospolitej Polskiej, na czele której 
stoi prof. Dziubiński, a która z dużym 
powodzeniem od blisko 25 lat reali-

zuje charyzmat salezjański, polegają-
cy na wychowaniu dzieci i młodzieży, 
i  dokonuje tego poprzez sport, któ-
ry jest najbardziej akceptowany przez 
młode pokolenie społeczności lokal-
nych, również w skali globalnej.

Kibice sportu zostali po raz kolejny 
usatysfakcjonowani. Na półkach księ-
garskich pojawiła się bowiem kolej-
na publikacja Bogdana Tuszyńskiego 
i Henryka Kurzyńskiego, która zawiera 
biogramy zawodniczek i zawodników 
z  Białym Orłem, uczestników igrzysk 
olimpijskich w Londynie oraz Soczi.

W  dziewięćdziesięciu latach star-
tów Polskę w igrzyskach reprezentowa-
ło 2748 osób, w sportach letnich – 2230, 
natomiast w zimowych – 518. W latach 
2010-2014 polska rodzina olimpijska 
powiększyła się o 157 debiutantów.

Ten niezwykle potrzebny leksykon 
wpisał się doskonale w  obchody ju-

bileuszu 95-lecia Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego.

Urodzony w  Bydgoszczy autor 
książki związany jest ze sportem od 
wielu lat. Pracował w Wydziale Kultury 
Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta Byd-
goszcz. Działa w  TKKF. Był członkiem 
zarządu World Fitness Federation 
i  prezesem Polskiej Federacji Fitness 
Sportowego. Ma uprawnienia mene-
dżera sportu, menedżera organizacji 

imprez sportowych, instruktora bad-
mintona i  kulturystyki, sędziego fit-
ness, badmintona, lekkiej atletyki, kul-
turystyki i trójboju siłowego. Wiele lat 
działał w  Regionalnej Radzie Olimpij-
skiej w Bydgoszczy, był laureatem te-
leturnieju „Na olimpijskim szlaku”. Zor-
ganizował ok. 50 kursów instruktorów 
sportu i rekreacji fizycznej.

W  książce zawarte są rozważa-
nia dotyczące istoty, celów, wartości 
sportu oraz zachodzących w nim pro-
cesów i zjawisk. Autor  odpowiada na 
pytanie: co jest sportem. Wyjaśnia po-
jęcie Olimpizmu oraz jego idee. Roz-
waża główne zagrożenia i  problemy 

współczesnego sportu i  zastanawia 
się, dlaczego mimo wszechobecnej 
demokracji poszczególne jego dyscy-
pliny są ciągle dyskryminowane.

W dalszej części książka poświęco-
na jest genezie i historii sportu. Autor 
opisuje rozwój starożytnych oraz no-
wożytnych igrzysk olimpijskich. Przed-
stawia postać barona Pierre’a  de Co-
ubertina. Omawia wszystkie igrzyska 
letnie i  zimowe, wymienia również 
igrzyska paraolimpijskie, regionalne 
oraz opisuje rozwój World Games. Na 
zakończenie podaje wykaz istniejących 
międzynarodowych federacji sporto-
wych w około 200 dyscyplinach.

Weissflof

Wójt

Andrzej Maciejewski

Bogdan Tuszyński, Henryk Kurzyński

Zbigniew Dziubiński

witryna księgarska
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 witryna księgarska

Autorami tej książki są były tre-
ner piłkarski Janusz Wójcik oraz dzien-
nikarz „Super Expressu” Przemysław 
Ofiara. Wójt to jedna z  ciekawszych 

osobowości polskiego sportu – poli-
tyk, piłkarz i przede wszystkim trener, 
któremu kibice zawdzięczają ostat-
ni wielki sukces polskiej piłki nożnej. 
To właśnie Wójt doprowadził swoich 
podopiecznych na podium igrzysk 
olimpijskich w  Barcelonie w  1992 r., 
gdzie wywalczyli tytuł wicemistrzow-
ski. W  latach 1997-1999 był selek-

cjonerem narodowej reprezentacji, 
a w eliminacjach Euro 2000 do awan-
su biało-czerwonym zabrakło jednego 
punktu.

Wydawnictwo Sine Qua Non re-
klamuje książkę jako „spowiedź ży-
cia najbardziej barwnej postaci 
polskiej piłki” – warto więc po nią 
sięgnąć.

Recenzje przygotował: Jerzy Jakobsche

Recenzję przygotował: Ryszard Kowalski
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